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 «ةنحلا ركذ لب هللا لوسر تعم :لاق هبط 6 ديز نب ةماسآ نع “ا

 "ادب ماقم يف «میعنو روبح يف «تومت

 رمشم الأ» :44 هللا لوسر لاق :لاق يل ط ديز نب ةماسأ نع ٣-

 رصقو ‹زتهت ةناحيرو ءًألألتي رون ةبعكلا برو يه ءاه رطخ ال ةنجلا نإف ‹ةنجلل

 ماقمو «ةريثك للحو «ةليمج ءانسح ةجوزو «ةجيضن ةرنو ءدرطم رهنو «ديشم
 (ةيهب ةيلاع ةلحم يف «ةمعنو ةربحو ‹ةرضخو ةهكافو «ةميلس راد يف دبأ يف

 لاقف «هللا ءاش نإ :اولوق» :لاق ءا نورمشملا نحن !هّللا لوسر اي معن :اولاق

 .هللا ءاش نإ :موقلا

 هللا لوسر نم تدهش :لاق بف يدعاسلا دعس نب لهس نع ٣-

 ال ام اهیف» :هثیدح رحآ یف لاق مث ‹ىهتنا ىتح «ةنحلا هيف فصو اسلحه

 :ةيآلا هذه أرق مث «رشب بلق ىلع رطخ الو تعم نذأ الو «تأر نيع

 يق يمليدلاو ٠٠۲/١ ريبكلا ف يناربطلاو ٤۳/۷٠ رازبلاو ٠١٤۸/۲ ةحام نبا هحربحخأ ١
 ۳۸۹/۱٩ نابح نبا هححصو ۱۱۰۹/۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٠۳۹/۱ سودرفلا

 «لاقم هيف دانسإ اذه ۲٠١/٤: حابصملا يف لاقو ١١۲/١ ةراتحملا يف ءايضلاو

 نب ناميلسو «لوهجج :يبهذلا لاقو «تاقثلا يف نابخ نبا هركذ يرفاعملا كاحضلاو

 -۹ ۔
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 :هلوق ىلإ [٠«:ةحسلا ( نر نوعذ جاصَحلا ع مهرج قانت

 3 ھو

 اهتربح اف :لاق ٠ ٠:ةدسسل] 4 نع ة ةَرَق ن مهل فخ آم م سف ملعتالق»

 «معن :تلق :لاق ؟هذه كئدح مزاح وبأ :لاقف «يظرقلا بعك نب دمحم

 ءاباوث ممه ىفحأف المع هلل اوفحأ اذه اي مهنإ ءاريثك اسيكل مث نإ :لاق

 .نيعألا كلت رقأ «هيلع اومدق دق ولف

 ام ةنحلا نع انثدح !هللا لوسر اي :تلق :لاق فط ةريره يبأ نع ٤-

 ءرفذألا كسملا اهطالمو «بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبل» :لاق ؟اهؤانب

 ال تومي ال دلخیو ‹«سؤبي ال معني اهلخدي نم توقایلاو ۇلۇللا اهؤابصحو

 "(هبابش ینفی الو «هبایث یلبت

 سرولا اهبارت» :هيف داز «هلثم يب يبنلا نع هظ ةريره يبأ نع -

 .«نارفعزلاو

 ءاضيب ةزبح ةنحلا ةحاق :لاق ہی د هللا دبع نب رباح نع ٦-

 موي ط :ةيآلا هذه نع لب هللا لوسر لأس هنأ ؛ه يلع نع -۷

 !هللا لوسر اي :تلق :لاق «[«ه:مر] 4 جر اَدفَو نموا ىلا نیقتم ا شت

 نم اوجرخ اذإ مهنإ «هديب يسفن يذلاو» 6 ىبلا لاق «بکر الإ دفولا ام

 ۲۱۷٣/٤. ملسم هجرحُا «حیحص ثیدح (۱)
 طسوألا يف يناربطلاو ٠۲۹/۲ يمرادلاو 1۷۲/٤ يذمرتلاو ٠٤٠٥/۲ دمحأ هجرحأ (۲)

 .ريغصلا عماحلا يف ينابلألاو ۳۹٦/۱٦ نابح نبا هححصو ۷

 .ءاضيب هرح ةنحللا ةحاب :ةحخسن ي )۳(



 رون مهاعن كرش «بهذلا لاحر اهيلع «ةحنجأ اه ضيب قونب اولبقتسا مهروبق
 اهلصأ نم عبني ءةنجلا باب ىلإ نوهتنيف «رصبلا دم اهنم ةوطخ لك ءألأالتي
 اوأضوت اذإو «ميعنلا ةرضن مههوجو يف ترج اهدحأ نم اوبرش اذإف «نانيع

 نينط تعم“ ولف ءهحتفيل ةقللا نوبرضيف ءادبأ مهروعش ثعشت م ىرخألا نم

 ثعبتف «ةلجعلا اهفختستف ءلبقأ دق اهجوز نأ روح لك غلبيف يلع اي ةقلحلا

 نم ىري امم ادجاس رخ هسفن هفرع كا هللا نأ الولف «بابلا هل حتفيل اهميق

 قاف «هرثأ وفقيف «هعبتيف «كرمأب تلكو يذلا كميق انأ :لوقيف ءءاهبلاو رونلا

 «يج تن :لوقتو «هقناعتف «ةميخلا نم جرختف ءةلجعلا اهفختستف «هتجوز

 انأو ءادبأ سؤبأ الف ةمعانلا انأو ءادبأ طخسأ الف ةيضارلا انأو كبح انأو

 ينبم «عارذ فلأ ةئام هفقس ىلإ هساسأ نم اتيب لخديف ءادبأ نعظأ الف ةدلاخلا

 سيل ءرفص قئارطو «رضحخ قئارطو « رم قئارط «توقايلاو ؤلؤللا لدنج ىلع

 ريرسلا ىلع «ريرس اهيلع اذإف «ةكيرألا يتأيف ءاهتبحاص لكاشت ةقيرط اهنم

 خم ىر «ةلح نوعبس ةجوز لك ىلع «ةجوز نوعبس اهيلع ءاشارف نوعبس

 راهنألا مهتحت نم يرجت ءةليل رادقم يف نهعاج يضقي «للحلا نطاب نم اهقاس
 ىفصم لسع نم راهنأو «ردك هيف سيل يفاص «نسآ ريغ ءام نم راهنأ «ةدرطم
 لاجرلا اهرصعت م نيبراشلل ةذل رخ نم راهنأو «لحنلا نوطب نم جرخي م

 اوهتشا اذإف ءةيشاملا نوطب نم جرني م همعط ريغتي م نبل نم راهنأو ءاهمادقأب

 ناولألا يأ نم ءاهبناوج نم نولكأيف ءاهتحنجأ عفرت ضيب ريط مهتءاج ماعطلا
 ‹«مهيلإ نصغلا بعشنا اهوهتشا اذإ .ةيلدحم راغ اهيفو بهذتف ريطت مث ءاوءاش
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 هللا لوق كلذو ءائكتم ءاش نإو ءامئاق ءاش نإ ءاوھتشا رامثلا يأ نم نولكأيف

 مهنأك مدخ مهيدي نيبو [ء؛:نحرلا] 4 (2) ناد د نیتَجلَا یتَّجَو و :ك5

 .«ۇلۇل

 قح «ارمز ةنحلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قاسي :لاق بط يلع نع -۸

 تحت نم جرخي ةرجش هدنع اودجو اهباوبأ نم باب لو ىلإ اوهتنا اذإ

 ءاهنم اوبرشف ءاهب اورمأ اغنأك ءامهدحأ ىلإ اودمعف «نايرحب نانيع اهقاس

 «ىرخألا ىلإ اودمع مث «سأب وأ ىذأو ىذق نم مهنوطب يق ام تبهذأف

 اهدعب ريغت الو «مهراشبأ ريغت ملف «ميعنلا ةرضن مهيلع ترجف «اورهطتف
 ةنزح ىلإ اوهتنا مث ءناهدلاب اونهد اغنأك ءمهراعشأ ثعشت نلو «مهنادبأ

 م [٣٠:ررا] 4 جز ْنيدللح اًَهوُلُخَذَاَف دَّبط مََّيلَع للّ ) :اولاقف «ةنجلا

 ايندلا لهأ نادلو فوطي امك مهب نوفوطي نادلولا -مهقلطت وأ- مهاقلت

 ةماركلا نم كل هللا دعأ ام رشبأ :هل نولوقي «ةبيغ نم مدقي "ميمحلاب

 نيعلا روحلا نم هحاوزأ ضعب ىلإ نادلولا كئلوأ نم مالغ قلطني مش «اذك

 تنأ :لوقتف ءايندلا يف هب ىعدي ناك يذلا همساب نالف ءاحج دق نولوقيف

 نبا لاق ۲۸١ ةنحلا ةفص يف ميعن وبأو عتاح يبأ نباو ۸٦/١ ءافعضلا يف يليقعلا هجرحأ )١(

 هنأ فورعملاو رظن هعفر يقو «فعض هدانسإ يقو بيرغ ثيدح اذه :يداحلا يق ميقلا
 يف عقو اذكهو اعوفرم ادح بيرغ ثيدح :۱۳۸/۳ ریثک نبا لاق .يلع ىلع فوقوم

 ةحصلاب هبشأ وهو هوحنب لظ همالك نم تامدقملا يق هانيور دقو اعوفرم ةياورلا هذه

 .ملعأ هللاو

 .بيرقلا يأ (۲)
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 ةنحلا ةفمص ةلاسر تاببغملا بانک

 قح «حرفلا نهادحإ فحختسيف «يرئأب اذ وهو «هتیأر انآ :لوقيف ؟هتیأر

 ساسُا ءيش يأ رظن «هلزام ىلإ یھتنا اذف «اھباب ةفكسأ ىلع موقت

 لك نمو «رمهحأو رفصأو رضحأ "حرص هقوفو «ؤلؤللا لدنج اذإف ۰ هناینب

 كك هللا نأ الولف «قربلا لثم وه اذإف «هفقس ىلإ رظنف «هسأر عفر مث «نول
 اوا لإ رظنف ءهسآر اطاط غ «بمذل هرصب بهذي ال نأ هل ردق

 كلت ىلإ رظنف «ةثوثبم يبارزو «ةفوفصم قرامنو «ةعوضوم باوکآو

 اگک امو ادل اَتسَدَه یدّلآ هلل ٌدَمَحلا :  اولااقو ءاوؤكتا مث «ةمعنسلا

 نوتومت الف نويحت :يداني مث .ةيآلا [٣٠:فارعال] EEE ىدتهتل

 .-ادبأ نوضرمت الف :لاق هارأ- نوحصتو «ادبأ نونعظت الف نوميقتو ادبأ

 نوضرمت الف نوحصت :ةنحلا لهأ ىداني :لاق هلظ ةريره يأ نع -۹

 ثعشت ال ءادبأ نومرهت الف نوبشتو ءادبأ نوعوجت الف نوعبشتو «ادبأ

 .اسؤب اهيف نوقلي الو «مهراشبأ ريغت الو «مهراعشأ

 اذإ نيظعاولا نم ءامكحلا ضعب ناك :لاق «ركب يبأ نع ٠-

 «ةيندعلا فرغلا ف مهعامأ ةذل هنأ تملع :لاق «ثيدحلا اذهب ثدح

 يف دحجربزلا حرص نسح ىلإ رظنلاب مهراصبأ عتمتو «روبحلا لجز هيدي

 :ةفقسأ :ةخسن يو .اهيلع ًاطوي يتلا بابلا ةبتع :ةفكسأ )١(

 .ةداسولا يهو ةقرمن عمج (۳)

 +۳ -۔



 حاير بوبه ناحرملا ةرسأ "ديم تموت ولف ءرورسلا ضاير وهز

 شئارعب كلملا روصق ىف تاحشترملا بئاحسلا ةرد ضاضفراو « "اهماحآ

 ثادحألا رئاود ريغت ال ةكلم ميعن اوطسوت دق موقلا نأ تملعل ءاهمايحخ

 نأ ةنحلا لهأ اي نأ :هللا نع اوعو «ةرضاح عامسأ معنأ ام ءاهماود ىلع

 الف اويحتو «نومرهت الف اوبشت نأو «نومقست الف اوحصت نأ مكل

 ُهَّجْلَآ مكلت نأ اڙدو تو  :ىلاعت هلوق كلذف «نوسأبت الف اومعنتو «نوتومت
 ریشابت یرت كلم هحول رظنا [««.فرمال) 4 جر َنوُلَمْعَت نك ام اهوُمُشترو
 هب تهز تح «"ةعدلا نيع طبتساو اهيف عم امل هدح رارسأ يف لامجلا

 رظنو «تيقاويلا كئارأ الع نيحو «اهيلالع جرد يف ةورذ يف رونلا ربانم

 لَالت دنع يئارلا كحضي قنور اهبو «هيدي نيب ةفوفصملا قرامنلا دخ ىلإ

 عامتلا هرصب فطخي نأ داكي ؤلؤل فقس اذإف هسأر عفر مث «هيلإ اهنسح

 “لدانج هناینب سیسأت لزام ىلإ رظنلاب هتلقم تلحتکا فیک لب «هرون
 يتلا ريخستلا ةردق الول "نايقعلا كبانسو «نيحللا حئافصو ردلا

 لزتملا فرش لالخ كعلوأ «نامزلا بيرل هوركم نم ةمالسلاب ترج

 .ةرسيألا ناليمو كرحت يأ )١(

 .فقلملا فيثكلا رجشلا :ةمجألا (۲)

 .ةحارلا يأ (۳)

 .راجحألا يأ )٤(

 .ةضفلا يأ )٥(

 .بهذلا يأ )٩(
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 ةنجلا ةفص ةلاسر تابيفملا باتك
EO E 35  

 ام !ةنحلا لهأ اي ""دولحجلا بابق يف دوربلا ماوقلاب نوهكفتملاو «دومحلا

 نويع رقأو ءاهرظانم جهبأو ءاهيلالع فرغ ةرسأ متأوبت راد مسا نسحأ

 ةجهبو اهفرافر يشوب هريصاقم تدحن نم رورس مودأو ءاهينكاس

 ال ةعد ظفحل مكلاحر اهيف متططح يتلا ةنحلا يهف اومعنا « "اهيرقبع

 .اهيلإ اهيف لاوزلا اهيف يدتهي

 لک هللا یقتا نم» :لک هلا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع ١

 في الو «هبايث ىلبت ال توي الف یبحجیو «سؤبي الف معنی «ةنجلا لخد

 .(هبابش

 :لاقف ؟ةنحلا نع ي هللا لوسر لقس :لاق هل رمع نبا نع -۲

 الو «هبایث یلبت ال «سؤبی ال اهیف معنیو توم الف اهیف ییحي ةنجلا لخدي نم»
 نم ةنبلو بهذ نم ةنبل» :لاق ؟اهؤانب فيك !هللا لوسر ای :لیق (هبابش ینفی

 .«توقايلاو ؤلؤللا اهؤابصح «نارفعزلا اهبارت ءرفذألا كسملا اهطالم «ةضف

 لزنأ يذلاو» :يب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۳

 .دولخلا بابق يق دوربملا ماوقلاب نوهكفتملاو :ةحسن ي (۱)

 .يبارزلا قاتع :ليقو «ناحفلا سفانطلا :ليقو «ةيشوملا طسبلا :ليقو «جابيدلا :يرقبعلا (۲)

 ىلبت ال «سأبب ال معني ةنجلا لخدي نم :ظفلب ۲۱۸۱/٤ ملسم دنع وهو ٤ :مقرب مدقت (۳)

 .هبابش ینفی الو «هبایث

 لاق .هلاجرل يذمرتلا نسح دانسإب يناربطلا هاور ۳۹۷/٠٠١: عمحملا يف يمشيملا لاق )٤(

 يناربطلاو ايندلا يبأ نباو ٥۹/١١ ةبيش يبأ نبا هاور :۲۲۹/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا
 ۰ ۰ .نسح دانسإب

 - © ۔



 اهوطعي مل ول الاصح ةنحجلا لهأ يطعأ دقل :لاق « ينانبلا تباث نع £

 نوسکیو «ادبأ نوعوج الف نوعبشیو «ادبأ نومرهي الف نوبشی «اهب اوعفتتي مل
 مهنيب فالتحا ال ‹مهنع يضر ءادبأ نومقسي الف نوحصیو ءادبأ نورعي الف

 .ايشعو ةركب هللا نوحبسیو «دحاو بلق مهبولق ‹ضغابت الو

 درج ةنجلا لهأ لخدي» :لاق ييي يبنلا نع ههظ ةريره يبأ نع ٠-

 نوتس هلوط «مدآ لوط ىلع «نینالثو ثالث ءانبأ «نولحکم داعج ضیب درم
e : .۲( ( 

 . (عرذا ةعبس ضرع ي ءاعارد

 لخدت ةرمز لوأ» :لاق ك هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع ١-

 يرد بكوك نسحأ ىلع مهنولي نيذلا مث ءردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا

 .(ةءاضإ ءامسلا يف

 )١( فنصللا يف ةبيش يبأ نبا هحرحأ «حيحص هدانسإ ۷/٠١ ةنحلا ةفص يف ميعن وبأو ٤ ۲٠

 ملسم يف سنا ثيدح نم دهاش هلو «ةريره يبأ ىلع افوقوم ٤/ ۲٠۷۸يف نإ :ظفلب

 نودادزيف مهبايثو مههوجو يف وثحتف لامشلا حير بهتف ةعمج لك اهنوتأي اقوسل ةنجلا
 لاو :مهولهأ مه لوقيف ءالاجو انسح اودادزا دقو مهيلهأ ىلإ نوعجريف الامجو انسح
 .الاجو انسح اندعب متددزا دقل هللاو متنأو :نولوقيف الاجو انسح اندعب متددزا دقل

 نب يلع اهب درفت دقف .عرذأ ةعبس ضرع يف :هلوق نود هدهاوشو هقرطب نسح ثیدخ (۲)

 يف يناربطلاو ۲۹٠/۲ دمحأو ٠٠/۷ ةبيش يبا نبا هجرخأ .فضيعض وهو ناعدح نب ديز

 ۲١٠/١. طسوألاو ۷٠١/۲ ريغصلا

 ۲۱۷۹/٤. ملسمو ۱ ٣/. يراحبلا هحجرحأ « حيحص ثیدح (۳)
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 ريغص نم تام نم» :# هللا لوسر لاق :لاق هبط هڪ ديعس يبا نع -۷

 نوديزي ال ةنجا يف ةنس نيثالثو ثالث ينب ىلإ نودري ءةنجلا لخد نمم ريبك وأ

 .«رانلا لهأ كلذكو لدبأ اهیلع

 ةئام ةنجلا» :لاق يب يبنلا نع 4ط تماصلا نب ةدابع نع -۸

 اهنمو «ةجرد اهالعأ سودرفلاو «ماع ةئام ةريسم نيتجرد لك نيب ام «ةجرد

 هولأساف كبك هللا متلأس اذإف ءاهقوف شرعلاو «ةعبرألا راهنألا جرخت

 .(سودرفلا

 مل :ضايع نب ليضفلا انل لاق :لاق «ميركلا دبع نب حاص نع -۹

 .؟اهفقس نيملاعلا بر شرع نأل ؟ةنحلا تنسح

 ندع ةنج كك هللا قتلخ» :4ب هللا لوسر لاق :لاق طظ سنا نع ٠

 ىارضخ ةدجربز نم ةنبلو ءءارمح ةتوقاي نم ةنبلو ءءاضيب ةرد نسم ةنبل هديب

 اه لاق مغ ءربدعلا اهبارتو ءؤلؤللا اهؤابصح «نارفعزلا اهشيشح < كسملا اهطالم

 مث «ليخب كيف ينرواجب ال يتزعو :نبک هللا لاق ‹نونمؤملا حلف دق :تلاق «يقطنا

 ( توحلفملا مه كبتأؤأف ءهسفت حش قوب نمو ۾ :#4 هللا لوسر الت
)۳( 

 . ([۹:رشمل]

 .بیرغ ثیدح :لاقو 1۹/٤ يذمرتلاو ۲۸/۱ دهزلا يق كرابملا نبا هج رح ()

 .۳۲۸/۸ ءایضلاو ٠۳/۱ مكاحلا هححصو ٦۷١/٤ يذمرتلاو ٠٠٠/١ دمهحأ هحرحأ (۲)

 ةفص يث ميعن وبأ هجرحخأ «نيسحلا نب رشبو يبلكلا دايز نب دمحم فعضل ؛فيعض هدانسإ (۳)

 تافصلاو ءامسألا ين يقهيبلاو ۱۹۳/١ يدع نباو ۳۹۲/۲ مکاحلا هحرحأو ۷ ةنجلا
 ك ٠

 -۷۔



 ةنجا لهأ نولخدي» :لاق لَك يبلا نع 4ف لبح نب ذاعم نع ١-

 .اهدحأ وه لاقو («ةنس نيئالثو ثالث وأ نیثالث ينب نولحکم درم درج

 فقس رون ةنجلا ةنجلا لهأ نكس اذإ :لاق هلط سابع نبا نع -۲

 رحفتت اهنمو «شرعلا اهنأل ندع تيم امنإ :لاق «نسحلا نع -۳

 .روحلا رئاس ىلع لضفلا ةيندعلا روحللو «ةنحلا راهنأ

 ءةنحلا لحد اذإ لجرلا نأ انل ركذ :لاق «لاله نب ديمح نع ٤-

 هحجاوزأ يرأو ‹مهيلح يلحو «مهسابل سبلأو «ةنجلا لهأ ةروص روص

 يراوس نم تال توم نأ هل يغبني ناک ول «حرف يراوس هذحأت «همدخو

 .ادبأ كل ذحخأت اهنإف «هذه كتحرف يراوس تيأرأ :هل لاقي «هحرف

 ةنحلا لحدي ام لوأ دبعلا نإ :لاق «يلبحلا ع نمحرلا دبع يأ نع ٥-

 .ؤلؤللا مهنأك مداخ فلأ نوعبس هاقلتي

¥ 

 :اه لاقف ءهديب اهراجشأ سرغو «ندع ةنج هللا قلخ :ظفلب اعوفرم سنأ نع ۲
 نم دهاش هلو .يبهذلا هفعضو مكاحلا هححصو .نونمؤملا حلفأ دق :تلاقف .يملكت
 ١٤۷/١١ ريبكلا يف يناربطلا هاور ۲۸١/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق سابع نبا ثيدح
 ثيدح نم ايندلا يبأ نبا هاورو ديحج امهدحأ نيدانسإب سابع نبا نع ٥ طسوألاو
 ريبكلاو طسوألا فن يناريطلا هاور ۳۹۷/٠١: عمحملا يف يمثيملا لاقو .هنم لوطأ سنأ
 .ديج طسوألا يف يناربطلا يدانسإ دحأو

 .بيرغ نسح :لاقو 1۸۲/٤ يذمرتلاو ۲٤٠٠/١ دمحأ هجرحخأ )١(
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 لهأ نم لحرلل فصيل هنإ :لاق ‹«يرفاعملا نمحرلا دبع يبأ نع ٦

 .هءارو اوشم رم اذإ یقح «هناملغ نم امهافرط یری ال «ناطامس ةنحلا

 «كلم همامأ لحد ةنحلا نمؤملا لحد اذإ :لاق «كاحضلا نع -۷

 روصق رثكأ ىرأ :لاق ؟یرت ام «رظنا :هل لوقیف ءاهککس یف هب ذحأف

 هلك عمجأ اذه نإف :كلملا هل لوقيف «سينأ رثكأو «ةضفو بهذ نم اهتيأر

 ‹كل نحن :ناكم لك نمو باب لك نم هولبقتسا مهيلإ عفد اذإ تح «كل

 ركاسع رثكأ یرأ :لوقیف ؟یرت اذام :لوقیف «شما :لوقي مث كل نحن

 عفد اذإف كل هلك عمجأ اذه نإف :لاق «سينأ رثكأو مايخ نم اهتيأر

 .كل نحن كل نحن :نولوقي «هولبقتسا لإ

 ءءاضيب ةنجلا ضرأ» :لاق لب يبنلا نع هلظ ةريره يبأ نبع -۸

 راهنأ اهيف «لمرلا نابنك لثم كسملا هب طاحأ دقو «روفاكلا روخص اهنصرع

 كك هللا ثعبيف «نوفراعتیف «مهرخآو مهاندأ ءةنجلا لهأ اهيف عمتجيف «ةدرطم

 دقو هتجوز ىلإ لجرلا عجريف «كسملا كلذ حير مهيلع جيهتف ءةهحرلا حير

 كب انأو «ةبجعم كب انأو يدنع نم تجرخ دق :لوقتف ءانسحو ابيط دادزا

 .(ابجع دشأ نآلا

 .نافص يأ (۱)

 يطويسلاو ميقلا نبا هبسنو ۳۲٠/۲ ةياهنلا ف ريثك نبا هلاق ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)

 .يرذنملا هفعضو طقف فنصملل

 - ۹ ۔



 «اهيف علطاف « هديب ندع ةنج كلك هللا قلح :لاق دهاح نع -۹

 حتفت يهو «ءاش نم الإ اهلحدي ملف «تقلغأ مث ‹نونمؤملا حلف .دق :لاقف

 .اهنم ارحس ءىجي يذلا دربلا نأ نوری اوناکف ‹رحس لک

 .ةنحلا نانطب ندع تانج :لاق هلظ هللا دبع نع ٠-

 ك هللا عمجي» :لاق لل يبنلا نع هلظ دوعسم نب هللا دبع نع ١-

 ىلإ مهراصبأ ةصخاش ءةنس نيعبرأ مايق «مولعم موي تاقيل نيرخآلاو نيلوألا
 نم مامغلا نم للظ يف بك هللا لزايو :لاق ءءاضقلا لصف نورظتني ءءامسلا
 مكبر نم اوضرت ملأ !سانلا اهيأ :ءامسلا نم دانم يداني مث «يسركلا ىلإ شرعلا

 لك يلوي نأ ائيش هب اوك رشت الو هودبعت نأ مک رمأو مكقزرو مكقلخ يذلا
 ؟مكبر نم لدع كلذ سيلأ ؟ايندلا يف دبعيو هالوتی ناک ام مکنم ناسنإ

 :لاق .ايندلا يف نولوتی اوناک اسم ىلإ موق لک قلطنیف :لاق .یلب :نولوقیف

 مهنمو «سمشلا ىلإ قلطني نم مهنمف «نودبعي اوناك ام مه لمبو «نوقلطنيف
 :لاق «نودبعي اوناك ام هابشأو «ةراجحلا نم ناثوألا ىلإو رمقلا ىلإ قلطني نم

 ناطيش ريزع دبعي ناک نمل لنو «یسیع ناطیش یسیع دبعی ناک نمل لغعیو
 ال مكل ام :مه لوقف ك برلا مهيتأيف :لاق .هتمأو ي دمحم یقبیو «ریزع

 :لوقيف .دعب هانيأر ام اهإ انل نإ :نولوقيف :لاق ؟سانلا قلطنا امك نوقلطنت

 .اهانفرع اهانيأر اذإ «ةمالع هنيبو اننيب :نولوقيف ؟هومتیأر نإ هنوفرعت لهو

 .نطب عمج (۱)



 هرهظل ناک نم لک رخیف :لاق «هقاس نع فشکی :نولوقیف ؟يه ام :لوقیف

 الف دوجسلا نوديري ""رقبلا يصايصك مهروهظ موق ىقبيو «قبط

 اوعفرا :لوقي مث .نوملاس مهو دوجسلا ىلإ نوعدي اوناك دقو «نوعيطتسي
 مهنمف ؛مهامعأ ردق ىلع مهرون مهبطعیف «مهسوؤر نوعفریف :لاق «مکسوؤر
 رغصأ هرون ىطعي نم مهنمو هيدي نيب ىعسي ميظعلا لبجلا لثم هرون ىظعي نم

 هرون ىطعي نم مهنمو «هنيميب ةلخنلا لثم هرون ىطعي نم مهنمو كلذ نم

 ءيضي همدق ماهبإ ىلع هرون یطعی الجر مهرخآ نوکی تح «كلذ نم رغصأ

 :لاق .طارصلا ىلع ماق ًافطنا اذإو «ىشم همدق مدق ءاضأ اذإف ؛ةرم ئفطيو ةرم

 «ةلزم ""ضحد فيسلا دحك هرثأ ىقبيف رانلا يف رمي ىتح ءيهمامأ ك برلاو

 نم مهنمو «نيعلا فرطك رعي نم مهنم مهرون ردق ىلع نورمیف ءاورم :لوقیف

 مهنمو «حيرلاك رمي نم مهنمو «باحسلا ضاضقناك رم نم مهنمو «قربلاك رعي

 ىلع هرون يذلا لجرلا ىتح «لجرلا لمك رمي نم مهنمو «سرفلا دشكإ رمي نم

 قلعیو الجر رجیو ادي قلعیو ادي رج هیلجرو هیدیو ههجو ىلع وبحي همدق ماهبإ

 صلخ اذإف «صلخي ىتح كلذك لازي الف :لاق ءرانلا هبناوج بيصتو ءالجر

 يناجنأ ذإ ادحأ طعي مل ام كلك هللا ناطعأ دق يذلا هلل دمحلا :لاق مث اهيلع فقو

 :لاق «هنم لستغيف ةنجلا باب دنع ريدغ ىلإ هب قلطنيف :لاق .اهتيأر نأ دعب اهنم

 .ةقبط اهتدحاو رهظلا راقف :قبطلا ()

 .قلزلا :ضجدلا (۳)
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 «بابلا لالخ نم ةنجلا يف ام ىريو :لاق ‹مهناولأو ةنجلا لهأ حير هيلإ دوعيف

 ؟رانلا نم كتيجن دقو ةنحجلا لأستأ :هل كلك هللا لوقيف .ةنجلا يبلخدأ بر :لوقيف

 ةدجلا لخديف :لاق ءاهسيسح عم ال اباجح اهنيبو ينيب لعجا بر :لوقيف

 ينطعأ بر :لوقیف ملح هيلإ هيف وه ام نأك كلذ مامأ لزم هل عفري وأ ىريف

 :لوقيف :لاق .هريغ لأست كتيطعأ نإ كلعلف :هل لوقيف :لاق .لزنملا كلذ

 :لاق ؟اذه نم نسحأ نوكي لزنم يأو ‹هريغ لأسأ ال كلالجو كتزعو

 بر :لاق «ملح هیلإ هيف وه ام نأک الزام كلذ مامأ ىریو :لاق «هلزایف «هاطعیف

 ءهريغ لأست هتيطعأ نإ كلعلف :هل كلك هللا لوقيف :لاق .لزنملا كلذ ينطعأ

 ءهاطعيف ؟هنم نسحأ نوكي لزنم يأو «هريغ كلأسأ ال كتزعو ال :لوقيف

 «ملح هيلا هيف وه ام نأک رخآ لزنم كلذ مامأ هل عفري وأ ىریو :لاق «هلزنیف

 لأست هتيطعأ نإ كلعلف :كك هللا لوقيف :لاق .لزنلا كلذ ينطعأ بر :لوقيف

 م :لاق ‹هلزنیف ‹هاطعیف ؟هنم نسحأ نوکي لزام يأو «كتزعو ال :لاق «هريغ

 ىتح كتلأس دقل بر :لوقيف ؟لأست ال كل ام : هللا لوقيف «تكسي
 لثم كيطعأ نأ ىضرت امأ :لوقيف «كتييحتسا تح كىل تمسقأو كتييحتسا

 تنأو يب ءزهتست :لوقيف ءاهفاعضأ ةرشعو اهتينفأ موي ىلإ اهتقاخ موي ذم ايندلا
 دوعسم نب هللا دبع تيأرف- هلوق نم ك برلا كحضيف :لاق ؟نيلاعلا بر

 :لحر هل لاقف :لاق «كحض ثيدحلا اذه نم ناكلملا اذه غلب اذإ هك

 اذه تغلب املك ارارم ثيدحلا اذهب ثدحت كتعم دق !نمحرلا دبع ابأ اي

 لوسر تعم ينإ :هلظ دوعسم نبا لاق ؟تكحض ثيدحلا اذه نم ناكلملا

YY - 



 ثيدحلا اذه نم ناكملا اذه غلب املك ارارم ثيدحلا اذهب ثدحب لي هللا

 كلذ ىلع ينكلو ال :كإك برلا لوقيف :لاق -هسارضأ ريخ ودبي ىح كحض

 لخديف قلطنيف .سانلاب قحلا :لوقيف .سانلاب ينقلأ !بر :لوقيف .لس «رداق

 عفرا :هل لاقيف ءادجاس رخيف ةرد نم رصق هل عفر سانلا نم اند اذإ ىتح ةنجلا

 لزام وه اإ :هل لوقيف -يبر يل ئارت وأ- ير تیأر :لوقیف ؟كل ام «كسأر

 :لوقيف ؟كل ام «هم :هل لوقیف «دجسیل ًایهتیف الجر یقلی مٹ :لاق ,كلزانم نم

 ‹كديبع نم دبع «كنازخ نم نزاخ انأ اغنإ :لوقيف «ةكئالملا نم كلم هنأ تيأر

 هل حتفي تح همامأ قلطنيف :لاق .هيلع انأ ام لثم ىلع “'نامرهق فلا يدي تحت

 ءاهنم اهحنافمو اهقالغأو اهباوبأو اهقدارس ةفوجم ةرد وهو :لاق .رصقلا

 ريغ ىلع ةرهوج ىلإ يضفت ةرهوج لك «ءارمحب ةنطبم ءارضخ ةرهوج هلبقتسعف

 ءانيع ءاروح نهاندأ "”فئاصوو جاوزأو ررس ةرهوج لك يف «ىرخألا نول

 هدبکو «هتآرم اهدبک ءاهللح ءارو نم اهقاس خم یری ةلح نوعبس اهيلع

 لبق تناك امع افعض نيعبس هنيع يف تدادزا ةضارعإ اهنع ضرعأ اذإ ءاهتآرم

 ‹كلذ لبق ناك امع افعض نيعبس ينيع يف تددزا دقل هللاو :ام لوقيف «كلذ

 :هل لاقيف :لاق ءافعض نيعبس نيعبس ينيع يف تددزا دقل هللاو :اه لوقيف

 لاقف :لاق (كرصب ذفني ماع ةئام ةريسم ككلم :هل لاقيف «فرشيف .فرشأ

 ةنحلا لهأ ىندأ نع بعك اي دبع ما نبا هانثدحي ام ىلإ عمست الأ :هلظ رمع

 .سرفلا ةغلب «لحرلا رومأب مئاقلاو هدي تحت امل ظفاحلاو لیکو لاو نزانلاک وه :نامرهقلا (۱)

 .ةمألا يهو ةفيصو عمج (۲)
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 الو تيأر نيع ال !نينمؤملا ريمأ اي :بعك لاقف ؟مهالعأ فيكف !ةلزام

 جاوزألا نم ءاش ام اهيف لعجف اراد هسفنل قلح كب هللا نإ « تعم نذأ

 الو ليربح ال هقلخ نم دحأ اهري م مث ءاهقبطأ مث ةبرشألاو تارمثلاو
 شش مهل یفخأ آم فت ا :بعك أرق مث :لاق «ةكئالملا نم هريغ

 نود هللا قلحو :لاق [ا۷:ةدحسل] 4 ج ج َنوُلَمَعَي اوئاک اَمِب "ءآرج ِنيَعأ ةر

 ی ف لا قلع ر راش ی ارزو اش اعامهیر نام كل

 لهأ نم لحرلا نإ تح «دحأ اهري مل يتلا رادلا كلت لزن ؛نويلع يف هباتك

 ءوض اهلخد الإ ةنحلا مايخ نم ةميحخ ىقبت امف هكلم يف ريسيف جرخيل نييلع
 اذه !ةبيطلا حيرلا هذه اهاو :نولوقي «هحيرب نورشبتسيو «ههحو ءوض نم

 كحيو :هل رمع لاقف :لاق «هکلم يف ریسی جرح دق نییلع لهآ نم لحر

 يذلاو :هلط بعك لاقف ءاهضبقاف تلسرتسا دق بولقلا هذه نإ !بعك اي

 سرم ی الو برقم كلم نم ام هةرفز ةا مو منه ن هدي یس
 قح ؛يسف ابر :لوقي «نمحرلا ليلخ ميهاربإ نإ ىح «هيتبكرل رخي الإ
 نت مل كنأ تننظل كلمع ىلإ يبن نيعبس لمع كل ناك ول

 دمحأ نب هللا دبعك ةنسلا يف نوفنصملا هاور «نسح ريبك ثيدح اذه :ميقلا نبا لاق )١(
 ۳٦۷/٤: بلاطملا يف رجح نبا ظفاحلا لاق .ةيؤرلا باتك يف ينطقرادلاو يناربطلاو
 ف يريصوبلا لاق .تاقث هلاحر «لصتم حيحص هدانسإو دنسملا يف قاحسإ هحرحأ

 هاورو ٠١۷/۹ يناربطلا اذكو حيحص دنسب هيوهار نب قاحسإ هاور ٠١١/۸: فاحتإلا

 نم يناربطلا هلك هاور ۳٤٠١/٠١: عمجما يف يمثيملا لاق .هححصو ٦۳۲/١ مكاحلا

 .ةقث وهو ينالادلا دلاح يبأ ريغ حيحصلا لاحر اهدحأ لاحر «قرط
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 ةنجلا ةفص ةلاسر تابيغملا باتك
1 3 

 رخآ نإ» :لاق لي هللا لوسر نع هظ دوعسم نب هللا دبع نع -۲

 «ةرم يشعيو «'ةرم بكنيف «طارصلا ىلع يشمي لجرل ةنجلا لخدي نم

 يناجن يذلا كرابت :لاقف ءاهيلإ تفتلا طارصلا زواج اذإف «ةرم رانلا هعسلتو

 رظنيف ةرجش هل عفريف نيملاعلا نم ادحأ طعي م ام كك هللا يناطعأ دقل «كنم

 نم برشأو اهلظب لظتسأف «ةرجشلا هذه نم ينندا !بر ای :لوقیف ءاهيلإ

 ال :لوقيف :لاق ؟اهريغ ينلأست اهنم كتيندأ نإ يلعلف !يدبع يأ :لوقيف ءاهئام

 ال ام یری هنأل ؛هلأسی هنأ ملعی ك برلاو ءاهریغ هلأسی ال نأ هدهاعیو !بر ای

 !بر اي :لوقيف ءاهنم نسحأ يه ةرجش هل عفرت مث ءاهنم هينديف «هیلع هل رص

 ءةنجلا لهأ تاوصأ عمسيو «كلذ لثمك هل لوقيف .ةرجشلا هذه نم ينندا

 ينلأست ال نأ يندهاعت 1 !يدبع يأ :لوقيف ءةنجلا ةنجلا !بر يأ :لوقيف

 ينيرصي ام :هما ىلاعتو كرابت لوقيف ءةنجلا ينلخدأ !بر اي :لوقيف ؟اهريغ

 ايندلا كيطعأ نأ كيضريأ !يدبع يأ -ينعطقي :ينعي :ركب وبأ لاق- كنم

 هڪ هللا دبع كحضف :لاق (!؟ةرعلا بر تنأو يب ًازهتأ :لوقیف !اهعم اهلتمو

 ؟تکحض ۾ :اولاق !؟تکحض م ينولأست الا :لاق مث «هذحاون تدب یتح

 .ةزعلا بر تنأو يب أزهتأ :لاق نيح ىلاعتو كرابت برلا كحضل :لاق

(0) 

 .ةمثيح يبا نع انباحصأ ضعب هينمهفأ ريحألا مالكلا اذهو :رکب وبا لاق

 .ليمي يأ (۱)
 .يلاؤس نم كعنعيو كتلأسم عطقي يأ (۲)
 . ۱ ملسم هحجرحأ «حيحص ثيدح )۳)
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 ةنجلا لهأ ندأ نإ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع ۳

 كل :لاقيف نقلي هنأ ال ءهعم هلثمو كلذ كل :لاقیف لک هللا ىلع ینمتي نم

 .'(هلغمو ءاذکو اذک

£ 

 لهأ ندا نإ :- 4ط رمع نبا نع هارأ- ةتحاف يبا نب ريوث نع ٤-

 اهاصقأ ىري «ةنس ةريسم نيرصق لك نيب «رصق فل هل لحرل ةلزام ةنجلا

 ام نادلولاو نيحايرلاو نيعلا روحلا نم رصق لك يف «ءاهاندأ ىري امك

 .هب تأ الإ ءيشب وعدي

 يأ :لاق «هبر لكا ىسوم لأس :لاق فط ةبعش نب ةريغملا نع ٥-

 سانلا ذخأ ام دعب يتأي لجر وه :لاق ؟ةلزام ىنمأ ةنجلا [لهأ] يأ !بر

 فیک !بر يأ :لوقیف «ةنحطا لحدا :هل لاقيف «مهزانم اولزنو يمتاذحأ

 نأ ىضرتأ :هل لاقيف ؟مهتاذخأ اوذحخأو مهزانم سانلا لزن دقو «لحدأ

 ةسمخحو اذه كل :لاقيف :لاق «معن :لوقيف ؟كلمل ناك ام لثم كل نوكي

 «هلاثمأ ةرشعو اذه كل نإف :لاق «تزفو بر اي تيضر :لوقيف «هلاثمأ

 ‹«كنيع تذلو كسفن تهتشا ام كل نإف :لاقيف «تيضر دق :لوقيف

 ‹«تدرأ كفلوأ :لاق ؟ةلزام مهلضفأ نمف !بر اي :لاق «تيضر :لوقيف

 عمست ملو «نیع رت ملف ءاهيلع تمتحو «يديب مهتمارک تسرغ «كربخأسو

 ملسمو ۷۸/1 يراخبلا دنع وهو ٠٠١/١۳ ةبيش يبا نبا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 .ریسی فالتحخا عم ۱
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 الف قع باک ف تل ادص رد با ىلع مط و نا

 }2 نوعي اوثاک امہ ءارج نيَعأ ةرق نم مهل یف 6 سفت ملْعت

(۱) 
 . [۱۷:ةدحسلا]

 :هل لاقي نمل ةلزام ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق «نيريس نبا نع ۳١-
 لاقو :دمحم لاق .هعم هلثمو كل وه :هل لاقيف «هباحصأ هركذيو «نمت

 .ديزملا هللا دنعو «هلاثمأ ةرشعو كل وه :هل 45 رمع نبا

 بوط :لاق الإ ةنحلا ىلإ قل هللا رظن ام :لاق «بعك نع -۷

 .اهلهأ اهلخدي ىتح افعض دادزتف !كلهأل

 لاق ءةنحلا قلح امل كك هللا نأ تربحأ :لاق «يئاطلا دعس نع -۸

 .!هنع تیضر نمل یبوط :تلاقف «يملكت :اه لاق مث «تنیزتف «ينیزت :اه

 :تلاق «يملكت :اه لاق ةنحلا كك هللا قلح امل :لاق «ةداتق نع -۹

 .!نيقتملل یبوط

 الو اهيف رق ال "”حسحجس ةنحلا نإ :لاق «سيق نب ةمقلع نع ٠-

 .مهسفنأ تهتشا ام اهيف محو «رح

 هللا قلخ» :لك هللا لوسر لاق :لاق «ثراحلا نب هللا دبع نع ٤١-

 ۷/۱ ملسم هحرحأ ‹ حيحص ٹیدح (۱)

 ٠ . .لدتعم يأ (۲)
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 سودرفلا سرغو «هدیب ةاروتلا بتكو «هديب مدآ قلخ «هدیب ءايشأ ةثالث كك

 :اولاق «ثويدلا الو رخ نمدم اهلحخدي ال يلالجو يتزعو :لاق م (هديب

 ءوسلا رقي يذلا» :لاق ؟ثويدلا امف ءرمخلا نمدم انفرع دق !هّلا لوسر اي

 5 ”«هلهأ يف

 يف ميعن وبأو راجنلا نباو يمرادلاو ١ تافصلا يف ينطقرادلا هجرحخأ «لسرم هدانسإ (۱)
 تافصلاو ءامسألا ق يقهيبلاو ٠٠٠١/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۲۳ ةنحجلا ةفص

 هنأ ظوفحلاو هيف ملكتم رشعم يبأ هيف :ميقلا نبا لاق .تبث نإ لسرم :لاقو ۲

 .فوقوم
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 ةرجش ةنجلا يف نإ» :لاق كيك هللا لوسر نع هيل ةريره يبأ نع -۲

 .(ةنس ةئام اهلظ يف بكأارلا ريسي

 ريسي ةرجش ةنحلا يف نإ» :لاق لب يبلا نع هلظ ةريره يبأ نع -۳

 .”«دلخلا ةرجش يهو «ةنس ةئام اهلظ يف بكارلا

 ٤ - يف بكارلا روسي ةرجش ةنحجلا يف نإ :لاق هل ةريره يبأ نع ٠

 غلبف :لاق [١۲:ةعقارلا] ¶ حا دودّمَم ّلظو 3 :متئش نإ وعرق و ماع ةئام اهلظ

 ىسوم ناسل ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاو «قدص :لاقف هل بعك كلذ

 اعذج وأ ةعذج بكر الحر نأ ول ك دمحم ناسل ىلع ناقرفلاو كل

 اهسرغ قلك هللا نإ ءامره طقسي ىح اهغلب ام ةرجشلا كلت لصأب راد مث ١

 الإ رهن ةنجلا يقام ءةنحلا روس ءارو نم “اهنانفأ نإو ءاهيف خفنو «هديب

 .نوعبس :ةخسن يلو ۲٠۷١/٤ ملسمو ۱۸١۱/٤ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثیدح (۱)
 ديمح نب دبعو ۳۳۲/۱ يسلايطلا دواد وبأ هاور ۲۳١/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 ةرجش :هلوق نود حیحص وهو .هنع تكسو ۲٠٣/۲-٤٦۲ لبنح نب دمهحأو ۱
 هثيدح ةجام نبا هل ىور «لوهحب ةرصبلا لهأ ين هدادع كاحضلا وبأ اهب درفت دقف دلخلا

 نكل «فرعي ال :يبهذلا لاقو «دحأ هقثوي ملو ةبعش هنع ةياورلاب درفتو ريسفتلا يف اذه
 .لوبقم :رجح نبا ظفاحلا لاقو .دايح :ةبعش خويش

 ةعبرأ هلامكتسال عذجي ريعبلا ف هنإف ةاشلاو رقبلاو ليخلاو لبإلا نانسأ يف فلتخي عذجلا (۳)

 .قح كلذ لبق وهو ةسماخلا ةنسلا ف هلوخدو ماوعأ

 .اهناصغأ يأ )٤(
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 اعذح بكر الحر نأ ول :عيكو لاقو .ةرجشلا كلت لصأ نم جرخي وهو

 .ةقح وأ

 ءاهيحاون لك يف ماع ةئام اهلظ يف دجملا بكارلا ريسي ام ردق «قاس

 ءاهلظ يف نوثدحتيف «مهريغو فرغلا لهأ ةنحلا لهأ اهيلإ جرخيف :لاق

 كلت كرحتف «ةنحلا نم احير هللا لسريف ءايندلا ومه ركذيو مهضعب يهتشيف

 .ايندلا يق ناك وه لكب ةرجشلا

 «توقاي اهرم ةرجش ةنجلا يف نإ :لاق ءةبابل ىبأ نب ةدبع نع ٦-

 عمسي م اتاوصأ اه عمسيف «قفصتف احير كل هللا ثعبيف «ؤلؤلو «دحربزو

 ماشلاب ب هللا دبع عم انك :لاق «ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع -۷

 لإ انهه نم اهديقانع نم دوقنعلا نإ :لاقف «ةنلا اورکاذتف -نامعب وأ

 .ءاعتص

 ةرجش ةدجلا يف ام» ي هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۸

 .(بهذ نم اهقاس الإ

 هنسحو ٠١۸/١ خيراتلا يف بيطخلاو ٥۷/١١ ىلعي وبأو 1۷٠/٤ يذمرتلا هحرحأ )١(

 .ينابلألاو ٤٤٠/۱١ نابح نبا هححصو يذمرتلا

 ل«



 ام "ديضن ةنحلا لخن :ةديبع وبأ لاق :لاق «ةرم نب ورمع نع -۹

 اهناكم تداع ةرمث تعزن املك «"'لالقلاك اهرمث ءاهعرف ىلإ اهلصأ نيب

 لاق .اعارذ رشع ينثا اهنم دوقنعلا «دودحأ نيع يق يرحجت اهراهنأ «ىرحأ

 ال ينإ امأ :لاقف ؟اذهب كثدح نم :تلقف ‹«خيشلا ىلع تلجعف :ورمع

 اهعوذح) «بهذ نم لخن ةنحلا يف :لاق «راسي نب ءاطع نع -۰

 "هنیجارعو اهخيراشو «سانلا هآر للح نسحأك اهفعسو (بهذ نم

 ‹ةضفلاو نبللا نم اضايب دشأ ءلالقلا لثم اهرمتو «بهذ نم اهداعبو

 .نمسلاو دبزلا نم نيلأو «ركسلا نم ىلحأو «كسملا نم بيطأو

 ءرضحأ درمز نم اهعوذح ةنجلا لخن :لاق هل سابع نبا نع ١-

 نم اضايب دشأ ءالدلا وأ لالقلا لثم اهرمنو «رمحأ بهذ “اهبركو
 محجع هيف سيل دبزلا نم نيلأو «لسعلا نم ىلحأو «نبللا )6( . : £ ٠

 «كشسم اهبارتو «قرو نم ةنجلا ضرأ :لاق «دهاحم نع -۲

 دروو .اهالعأ ىلإ اهلفسأ نم رامثلاو قرولاب ةدوضنم اهنكلو ةزراب قوس امض سيل يأ )١(
 ١٠/١٠/١. ريثألا نبال ةياهنلا .ةنحلا رش .ظفلب كلذك

 .ةمخضلا ةرحلا يهو ةلق اهدرفم (۲)

 هيلع يذلا لاكثعلا :خورمشلاو .قذعلا خيرامش هيف يذلا رغصألا دوعلا وهو نوجرع عمج (۳)

 .رسبلا

 .يقارملاك عطقلا دعب ةلخنلا ق هلوصأ نم یقبی ام :ليقو «فعسلا لصأ يأ )٤(

 .ىونلا يأ (ه)
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 قرولاو «توقايو دحربز اهنانفأ «قروو بهذ اهراجشأ لوصأو

 ءهذؤي مل اسلاج لكأ نمو «هذؤي م امئاق لكأ نمف ذ كلذ تحت رمثلاو

 .[٠ء:ناسنإل] 4 : دال دت اهفوطق تلَلذَو ) : :هذؤي م اعجطضم لكأ نمو

 }2 .ةيناد اهفوطق ) : :ةيآلا هذه يف لط بزاع نب ءاربلا نع -۳

 .مئان وهو مهدحأ هذحخأي :لاق [+:ةفالن]

 .نصغلا وهو ننف عم )١(
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 یبوط ةرجش باب

 يف نإ» :ٍب هللا لوسر لاق :لاق «نيسحلا نب يلع نب دمحم نع ٤-

 راسل اهلظ يف ريسي نأ داوجلا بكارلا رخس ول «ىبوط :اه لاقي ةرجشل ةنجلا

 "هؤانقأو «رفص "طاير اهرهزو «رضخ دورب اهرسبو اهقروو «ماع ةئام هيف

 هؤاحطبو «لسعو ليبجنز "اهغمصو «للح اهرمفو ‹قریتسإو سدنس

 اهشيشحو «رفصأ اهروفاكو «ربنعو كسم اهبارتو «رضخأ درمزو رحأ توقاي

 اهلصأ نم رجفتي «دوقو ريغ نم ناججأتي حوجنلألاو عنوم نارفعز

 ةنجلا لهأ سلاجم نم سلجم اهلصأو "قيحرلاو "نيعملاو "ليبسلسلا
 مهتءاج ذإ «نوثدحتي اهلظ يف اموي مه امنيبف .مهعمجي ثدحتم «هنوفلأي

 «حورلا اهيف خفن مث توقايلا نم ”تلبج “' ابجن نودوقي ةكئالما

 .نیل قیقر بوث لک :طایر (۱)

 .بطرلا نم هيف ام قذعلا وهو ونق عمج (۲)
 .اهنم ليسيو رجشلا هحضني ءيش :خغمصلا (۳)

 .ىصحلا قاقد هيف ليسم :ءاحطبلا )٤(

 .جضنلا :عنيلا ()

 .هب رخبتي يذلا دوعلا وه )٦(

 .ةنجلا يف نيع مسا وهو قلحلا يف لحدملا لهسلا :ليبسلسلا (۷)
 .ريزغلا بذعلإ ءاملا (۸)

 .رمخلا يأ (۹)

 .اهيلع قباسي يتلا لبإلا قاتع يهو بيحن عمج )٠٠(

 .تقلح يأ )۱١(
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 ءاهبو انسحو ةراضن حيباصملا اههوجو ناک ‹بهذ نم لسالسب ةمومزم

 bd bu J ble mi“ ا
 ءانسح اهلثم ىلإ نورظانلا رظني م ناطلتخم ضيبأ '""يزعرمو [رجأ] زخ اهربو

e . 1۳7 . ( £ 
 ردلا نم اهحاولأ لئاحر اهيلع «ةضاير ريغ نم بجن «ةناهم ريغ نم للذ
 ةسبلم ءرجألا بهذلا نم اهحئافص «ناجرملاو ؤلؤللاب ةصصفم «توقايلاو

 مكبر نإ :مه اولاق مث «بجنلا كلت مه اوخانأف ناوجرألاو “يرقبعلاب

 ‹مكملكيو هنوملكتو «هيلإ نورظنتو مكيلإ رظنيل مكر يرتسيو مالسلا مكئرقي

 ‹ميظع لضفو ةعساو ةر وذ هنإ هتعسو هلضف نم مک دیزیو «مکییجیو هنویحتو
 ءيش توفي ال ءالدتعم افص نوقلطنی مث «هتلحار ىلع مهنم لجر لک لوحتیف

 ةنجلا رجش نم رجشب نوري الف ءاهتبحاص نذأ ةقان نذأ توفي الو ءائيش مهنم

 قرفت وأ مهفص “"ملثت نأ ةهارك مهقيرط نع تلحرو ءاهرث نم مهتفحتأ الإ

 ىلجتو «مركلا ههجو نع مه رفس كبك رابجلا ىلإ اوعفر املف «هقيفرو لجرلا نيب

 كنمو مالسلا تنأ انبر :اولاق ءمالسلاب اهيف مهييحب «ةميظعلا هنمظع يف مه

 ينمو مالسلا انأ ينإ :مهبر مه لاق «ماركإلاو لالجلا قح كلو «مالسلا

 .ةداقنم يأ )١(

 نم نيللا هب ىنع ةفص يزعرملا لعج هيوبيسو «زاعلا رعش تحت يذلا بغزلا :يزعرملا (۲)
 .فوصلا

 .ةقانلاو ريعبلل بكرم :لحرلا (۳)

 .ناخثلا سفانطلا :ليقو .ةيشوملا طسبلا :ليقو .جابيدلا وه ليق :يرقبعلا )٤(

 رمحألا غبصلا وه :ليقو .ناوحجرأ وهف ههبشي نول لكو رمحأ رون هل رجش :ناوحرألا )١(
 .رمحلا بايثلا :ناوحرألاو .جتساشنلا هل لاقي يذلا

 .قشت يأ )٦(
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 اوعرو يتيصو اوظفح نيذلا يدابعب ابحرمف «ماركإلاو لالجلا قح يلو «مالسلا

 كتزعو امأ :اولاق «نیقفشم لاح لک ىلع ينم اوناکو «بیغلاب ينوفاخو يدهع
 نذئاف «كقح لك كيلإ انيدأ الو «كردق قح كانردق ام كناكم ولعو كلالجو

 تحرأو ءةدابعلا ةنؤم مكنع تعضو ينِإ :مهبر مه لاق ‹كىل دوجسلا يفانل

 عأمظأو «هوجولا يل هتينعأو «نادبألا يل “""معبصنأ ام لاطف «مكنادبأ مكل

 ‹يتماركو يتحرو يحور ىلإ متيضفأ نآلاف ؛نوطبلا يل متصخأو «هاوفألا يل

 ردقب مويلا مكيزجأ ال ينإف ‹ مكينامأ مكطعأ يلع اونمتو «متئش ام ينولأساف

 امف «ينأش ةمظعو يناكم ولعو يلالجو يلوطو يتمحر ردقب نكلو «مكلامعأ
 ايندلا عيج لثم ىنمتيل مهنم رصقملا نأ تح اياطعلاو بهاوملاو ينامألا يف نولازي

 مكينامأ يف ةرصق دقل :مهبر مه لاق .اهانفأ موي ىلإ كك هللا اهقلخ ذنم

 ىلع مكتدزو «متينتو متلأس ام مكل تبجوأ دقف «مكل قحي ام نودب متيضرو

 بابق اذإف «مكل بهو يذلا مكبر بهاوم ىلإ اورظناف «مكينامأ هنع ترصق ام

 اهررسو «بهذ نم اهباوبأو «ناجرملاو ردلا نم ةينبم فرغو «ىلعألا عيفرلا يف

 نم روثی رون نم اهربانمو «قربتسإو "سدنس نم اهشرفو «توقای نم

 راهنلا يف يردلا بكوكلا لثم سمشلا عاعشك رون اهصارعأ نمو اهباوبأ

 هنأ الولف ءاهرون رهزي توقايلا نم نييلع ىلعأ يف ةحماش روصق اذإو «ءيضلا

 .متبعتأ يأ (۱)

 .هل تلمعو هل تبصن :هوحولا تنعو (۲)
 .جابيدلا قيقر (۳)

 .جابيدلا ظيلغ )٤(
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 وهف ضيبألا توقايلا نم روصقلا كلت نم ناك امف ءراصبألا عمتلال رخس

 شورفم وهف رهألا توقايلا نم اهنم ناك امو «ضببألا ريرحلاب شورفم
 سدنسلاب شورفم وهف «رضحخألا توقايلا نم اهنم ناك امو «رمجألا يرقبعلاب

 ‹رفصألا ناوجرألاب شورفم وهف رفصألا توقايلا نم اهنم ناك امو ءرضحخألا

 اهدعاوقو ءءاضيبلا ةضفلاو رمهألا بهذلاو رضحخألا دجربزلاب 'وومم

 املف «ناجرملا فرغ اهجوربو ءؤلؤللا نم بابق اهفرشو «توقايلا نم اهناكرأو
 ضيبألا توقايلا نم "نيذارب مه تبرق كك مهبر مهاطعأ ام ىلإ اوفرصنا

 "ةمكح مهنم دحاو لك ديب «نودلخملا نادلولا اهينجي حورلا اهيف خوفنم

 ررس اهجرسو «توقايلاو ردلاب ةموظنم ةضف نم اهتنعأو اهمجلو «نوذرب ٠

 مهب درت نيذاربلا كلت مهب تقلطناف ‹قربتسإلاو سدنسلاب ةشورفم ةنوضوم

 هب لوطت ام عيه اهيف اودجو ؛مهزانم ىلإ اوهتنا املف ءةنجلا ضاير مهب رصبتو

 ةعبرأ روصقلا كلت نم رصق لك باب ىلع اذإف ءاونمتو اولأس امن مهيلع مهبر

 ‹ناتخاضن نانیع امهیفو «ناتماهدم ناتنجو «/نانفأ اتاوذ ناتنج ؛نانج

 اهنم اوءوبت املف «مايخلا يف تاروصقم روحو «ناجوز ةهكاف لك نم امهيفو

 مكبر دعو ام متدجو له :یلاعت مهبر مه لاق ‹مهرارق مهب رقتساو «مهزانم

 مقرظنو يراد متللح مكنع يئاضرب :لاق !انع ضراف ءانيضر معن :اولاق ءاقح

 .يلطم يا (۱)

 .نوذرب اهدحاو ناصحلا نم امجح لقأ رظنملا ةعيدب ودعلا ةعرسم ةمهطم ليحخ (۲)

 .ةبادلا يكنحج طاحأ ام :ماجللا ةمكح (۳)

 .ناطيحلا ىلع ناصغألا لظ :دهاحج لاق «نصغلا :ننفلا )٤(
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 الو صيغنت هيف سيل ذوذجم ريغ ءاطع ائينه انينهف «يتكئالم متحفاصو «يهجو ىلإ
 ةماقملا راد انلحأو «نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا :اولاق «كلذ دنعف !ديرصت

 .'«روکش روفغل انبر نإ «بوغل اهبف انس الو «بصن اهيف انسمي ال «هلضف نم

 ٠١- «ىبوط :امهه لاقي ةرجش ةنحلا يف :لاق هل ةريره يبأ نع يقول 
 هماجلب سرف نع هل قتفتف :لاق «ءاش امع يدبعل يقتفت :كك هللا اه

 اهتنيهو اهمامزو اهلحرب ةلحارلا نع هل قتفتو «ءاش امك هتئيهو هجرسو

 .بايثلا نعو «ءاش امک

 الجر نأ ول «ةنحلا يف ةرجش ىبوط :لاق «يم نب ثيغم نع -
 قح هنم لحترا يذلا ناكملا غلبي مل اهراد مث ءاعذح وأ اصولق بكر

 ىلدتم ةرجشلا كلت ناصغأ نم نصغ الإ لزام ةنحلا نم امو ءامره توبي

 ءاوعاش ام هنم اولكأف مهيلع ىلدت ةرمثلا نم اولكأي نأ اودارأ اذإف «مهيلع

 .ريطي مث «اوءاش ام ءاوشو اديدق هنم نولكأيف «ريطلا ءيجيو :لاق

 .هليلقت :ءاطعلا يث ديرصتلا )١(

 نبا لاق ٠۷١/١ حضوملا يف بيطخلاو ٠١٠١ ةنحلا ةفص يف ميعن وبأو متاح وبأ هحرحأ (۲)
 مهوف «فلسلا ضعب مالك نم نوكي نأ هلاوحأ نسحأو بيرغ فيعض للسرم :ريثك
 ‹لضعم ثيدح :يرذنملا لاق .ملعأ هللاو «كلذك سيلو ءاعوفرم هلعجف هتاور ضعب

 نم نوكي نأ هبسحو يبلا ىلإ هعفر حصي الو :ميقلا نبا لاق .ملعأ هللاو «ركنم هعفرو

 نب سیردإو ‹«يبلا مالك نم هلعجف ءافعضلا ءالؤه ضعب هيف طلغف « يلع نب دمحم مالك

 وبا امأو كورتم ينطقرادلا لاقو يدع نبا هفعض «هبنم نب بهو طبس وه اذه نانس

 لوهجمف هنع يوارلا يلصوملا ديزي نب مساقلا امأو وه نم ىردي الف هل عباتملا سايلإ
 .ملعأ هللاو هعفر حصي ال اذه لثمو اضيأ
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 يف ةرجش :لاق [٠ه:دعرل] 4 ىّبوطإ :ىلاعت هلوق يف دهاحم نع -۷

 .ةنجلا لهأ للح اهيف ءءاسنلا يدث لاثمأ لمح اهيف ةنجلا

 اهعوذح ةنجلا لخن نأ انل ركذ :لاق «لاله نب ديمح نع -۸

 «جلثلا نم اضايب دشأ اهرمنو «للح اهفعسو «بهذ اهبشعو «توقاي

 .لسعلا نم ىلحأو «دبزلا نم نيو

 هعنمب «هاخأ ىقلي نأ بحي خأ مك :لاق «رانيد نب كلام نع -۹

 مث .اهيف ةقرف ال راد يف امهنيب عمجي نأ كلك هللا ىسع «لغش كلذ نم

 قرف ال راد يف مكنيبو ينيب عمجي نأ هاتوحإ اي هللا لأسأ انأو :كلام لوقي

 .!نيدباعلا حارتسمو « ىبوط لظ [ي اهيف]

 .ةيشبحلاب ةنحلا مسا ىبوط :لاق هإظ سابع نبا نع - ٠

 «كسم اهبارت «”قرو نم ةنحلا ضرأ :لاق «دهاحجج نع ١-
 لك نم «كلذ تحت رمثلاو قرولاو «توقايو بهذ اهرجش لوصأو

 «هذؤي م اعجطضم لكأ نمو «هذؤي مل امئاق لكأ نمو «هذؤي مل اسلاج

 .اليلذت اهفوطق تللذو
 ريغ رضرألا لدم موي » :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع -۲

 .بهذ نم ةنحلاو «ةضف نم ضرألا :لاق [««:مسرإا 4 ضر

 .ةضف يأ )١(
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 ةنحلا ةفص ةلاسر تابيغملا بانک

 ريسي ةرجش ةنجلا يف نإ» :ب يبنلا نع لظ ةريره يبأ نع -۳

 .دلخلا ةرجش -كش ةبعش- ةنس نيعبس وأ ةنس ةئام اهلظ يف بكارلا

 .زوملا :دوضنملا حلطلا :لاق لط ةريره يأ نع ٤-

 :لاق [٠::رل] 4( دود لظَو » :نوميم نب ورمع نع ٥-

 ,.ةنشس فلأ ٥ ربسم

 ۳ :مقرب هجيرخت قبس (۱)

 -۳۹ ۔



 ةنجلا راهنأ

 انأ اذإف ةنلا تلخد» :لاق كي ىبلا نع بلف كلام نب سنأ نع ٦-

 ءرفذأ كسم اذإف ءءاملا ىرجم يف يديب تبرضف «ؤلؤللا مايخ هاتفاح «رهنب

 . كاك هللا كاطعأ يذلا رثوكلا اذه :لاق ؟اذه ام !ليربج اي :تلقف

 4 : رقوكلا كىتيطعأ اإ : لاعت هلوق يق هڪ د رمع نبا نع -۷

 ردلا ىلع هار ‹بهذلا بصق هاتفاح ءةنجلا ي رهن رثوكلا :لاق [؛:رنركلا]

 بيطأ هتبرتو «لسعلا نم ةوالح دشأو «جلثلا نم اضايب دشأ «توقايلاو

 نمف ءةنا يف رهت رٹوگلا : :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 و لع ةحتالا ر هنإ ءو ال «ضرألا ن دود ةنجلا راهنأ نأ

 .رفذألا كسملا هنيطو «توقايلا ىرحألاو «ؤلؤللا اهيتفاح دحأ «ضرألا

 .هل طلح ال يذلا :لاق ؟رفذألا ام :تلق

 مكاحلاو ۳۹۱/۱٤ نابح نبا هححصو ۱۰۳/۳ دمحأو ٤٦/۷ ةبيش يبا نبا هجرحأ (۱)

۲/۱ 

 .هتوص يأ (۲)



 لإ انب اوقلطنا :ةنحلا لهأ لوقي «تاتبان راوج هتحت توقايلا بابق هيلع

 مهنم الجز تبجعأ اذإف «يراوجلا كلت نوحفصتيف نوئيجيف «خديبلا

 :لاق [٦٠:نحرلا] ¢ ؛ oF ناَحاَصَت ناتَيَعاًمهيف) :ديعس نعإ]إ -۷

 ر

 كسملاب :لاق 4 «&) ناَتَحاَصَت ناَّتَيَع اًمهيف ل :ه سنأ نع -۲

 لهأ رود ىلع رطملا خضني امك «ةنجلا لهأ رود ىلع ناخضني رينعلاو

 . .ايندلا

 نيتحاضنلا نم لضفأ نايرحت ناتللا :لاق لظ ءاربلا نع -۳

 ق لا لوق ف ةرملا لعأ نم عي نع بوش نبا نع

 ام ثيح «بهذلا نابضق مهعم :لاق هاا 4 ج اریجفت اهنورجقی و

 ٠٥- ج رتوكلا كلتيطعأ انا :ةيآلا هذه ًارق هنأ ؛هظ سنأ نع 4

 :رنركلإ ٠| هاتفاح اذإو ءاقش قشي ملو يرجي وه اذاف رثوكلا تيطعأ» :4 لاقف

 هؤابصح اذإو «ةرفذ هكسم اذإف «هتبرت ىلإ يديب تبرضف «ۇلؤللا بابق
 .ىلؤللا

 ۲٠٣/۹. یلعی وبأو ٠۱٥۲/۳ دما هجرحخا «حیحص ثیدح (۱)
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 اذإ ةنجلا يف ريسأ انأ امنيب» :4 هللا لوسر لاق :لاق ل سنأ نع ١-

 رثوكلا اذه :ليربج لاق ؟اذه ام :كا ليربجل تلقف «ردلا بابق هاتفاح رهنب انأ

 .'”(رفذأ كسم هنيط اذإف هيف هديب لیربج برضف ك هللا كاطعأ يذلا

 نإ» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق هل لبح نب ذاعم نع -۷

 اهالعأ نإو «ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجردلا نيب ام .ةجرد ةئام ةنجلا يف

 هومتلأس اذإف ءةنجلا راهنأ رجفت اهنمو «سودرفلا ىلع شرعلا نإو «سودرفلا

 "(سودرفلا هولسف

 ةئام ةنجلل» :لاق ييي يبنلا نع بل تماصلا نب ةدابع نع -۸

 جرخت اهنمو ءةجرد اهالعأ سودرفلاو «ماع ةئام نييجرد لك نيب ام ءةجرد

 "(سودرفلا هولسف هللا معلأس اذإف ءاهقوف شرعلاو ءةعبرألا راهنألا

 :لاقف «رثوكلا نع لنس ي يبلا نأ ؛ههظ كلام نب سنأ نع -۹

 هيف ‹«لسعلا نم ىلحأو ءنبللا نم اضايب دشأ ءةنجلا يف كب يبر هيناطعأ رهن»

 هللا لوسر لاقف .ةمعانل اهنإ :4لظ رمع لاقف «روزجلا قانعأك اهقانعأ رويط

 . (اهنم معنأ اهلكأ» :

 )١( يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح ۰/۲٤۲١٦.

 .۱۸ مقرب هجیرخت مدقتو ٦۷٥/٤ يذمرتلاو ۲٤٠٠/١ دمحأ هجرحأ (۲)

 .۱۸ مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 )٤( دمحأ هجرحأ ٠١۲/۳١ يذمرتلاو  1۸٠/١يئاسنلاو ١/٥۲۴ مكاحلا هححصو ۲/٥۸٥

 ةراتحملا يق ءايضلاو ۲٤٠٠١/١.

- - 



 يراوحللا تبني ارهن ةنحجلا يف نأ تعبن :لاق «رمتعللا يبا نع -۰

 .راكبألا

 امأف «ناحيجو ناحيسو «تارفلاو لينلا «نانطاب نارهنو «نارهاظ نارهن «ةنجلا

 .(ناحيجو ناحيسف نانطابلا امأو «لينلاو تارفلاف نارهاظلا

 يفر :ليك هللا لوسر لاق :لاق بط حارجلا نب ةديبع يبأ نع -۲

 سودرفلاو «ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام «ةجرد ةئام ةنجلا

 اذإف ءةنجلا راهنأ رجفت اهنمو كبك نمهحرلا شرع هقوفو ءاهطسوو ةنحلا ىلعأ

 .(سودرفلا هولسف كك هللا متلأس

“A۳ل هللا لوسر تعم :لاق ب ظ هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نع  

 ققشت مث ءرمخلا رحبو ءءاملا رجبو ‹«لسعلا رحبو ءنبللا رحب ةنجلا يف) :لوقي
 ")۲ دیب اھنم راهنألا

 ل يبلا نأ ؛هظ هيبأ نع سيق نب هللا دبع نب ركب يبأ نع ٤

 نم امهيف امو امهتينآو امهتيلح بهذ نم ناتنج :عبرأ سودرفلا تانج :لاق

 نيبو موقلا نيب سيلو «ءيش نم امهيف امو امهتينآو امهتيلح ةضف ناتنثو «ءيش

 .۲۲۸۲/۲ ملسم هحرحا «حیحص تیدح (۱)
 ۱١. :مقرب مدقت (۲)

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو 1۹٩/٤ يذمرتلاو ۳۳۷/۲۰ ٰيمرادلاو هء/٩ دما هجر حا (۳)

 . ٤۲٤/۱١ نابح نبا هححصو

۳ - 



 هذهو «ندع ةنج يف كك ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ ك مھبر ل اورظني نأ

 . (اراهنأ كلذ دعب عدصت مث «ندع ةنج نم “”بخشت راهنألا )۲( 0 ۰ * ٤ (

 نم هناعمسي ناتعام” لحر لکل :لاق «ريثک يبأ نب ىح نع ٥-

 نحن :نولوقي «هلثمب قئالخلا عمسي مل توصب كك هدیجمتو نمحرلا سيدقت
 ناك نمل ىبوط «نيعأ ةرق ىلإ نورظني «مارك موق جاوزأ «ناسح تاريح

 .!هل انک نمل بوطو !انل

 يه سودرفلا نأ» :ي هللا لوسر انربحأ :لاق هل ةرم نع -1

 . (اهعفرأو اهنسحأو ةنجلا ىلعأ

 .ليست يأ (۱)

 هجرحأو .حيحصلا لاحر هلاجرو ٤ دمحأ هاور ۳۹۷/٠١: عمحملا يف يمشيملا لاق (۲)

 امك ۱۹۲/۱ دیم نب دبعو ٤۲۹/۲ ننسلا يف يمرادلاو ٠١۷/١ دنسملا يف ةناوع وبأ

 هيبأ نع سيق نب هللا دبع نب رکب يبا نع ۱ ملسمو ۲۷٠١/١ يراخبلا هجحرحأ

 امو ءامهيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج :ظفلب

 .ندع ةنج يف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ ك مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب
 يناربطلا هاور ۳۹۸/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق « يكملا ليعامسإ فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۳)

 ديناسأ دحأو .سودرفلا هولسف ىلاعت هللا متلأس اذإف :هيف دازو راصتحاب رازبلاو ۷

 خيشلا هححصو ءريغصلا عماجلا يف هتححصل يطويسلا زمرو ٦١ ريسفتلا يف ريرح

 هل نإف حيحص ثيدحلا نكلو فيعض هدانسإ ٥ ةحيحصلا يف لاق ثيح ىابلألا

 :وه ةرم” ثيدح ظفل :تلق .ديعس يبأو ةريره يبأو سنأ ثيدح اهنم :دهاوش ۰

 .اهنسحأو اهطسو يهو ءةنجلا ةوبر سودرفلا
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 ةدايزلاو ةيؤرلا

 هللا نإر : هللا لوسر لاق :لاق هه د يردخلا ديعس يبأ نع -۷

 له :لوقیف !كيدعسو انبر كيبل :نولوقيف !ةنجلا لهأ اي :ةنجلا لهأل لوقي ك

 ‹كقلخ نم ادحأ طعت م ام انتيطعأ دقو «ىضرن ال انل ام :نولوقيف ؟متيضر

 ؟كلذ نم لضفأ ءيش يأو !بر ای :اولاق ؟كلذ نم لضفأ مكيطعأ الأ :لاق

 ادب هدعب مکیلع طخسآ الف يناوضر مکیلع لحأ :لاق

 هللا ثعبي» : هللا لوسر لاق :لاق هل هللا دبع نب رباح نع “۸

 اي :لوقي «نيعجأ مهعمسي توصب مهيدانيف «ةنجلا لهأ ىلإ يداني ايدانم كك

 ‹نيعمججأ نوبيجيف !اهيف توم ال يتلا ةايحلاو «ميقملا ميعنلاو «مئادلا كلملا لهأ

 انبر نع انيضر دق !انبر ناحبس :نولوقيف ؟ينع متيضر له :لوقي مكبر :لوقیف

 ؟ةجاح نم له :مكل لوقي مكبر نإ !ةنجلا لهأ اني :لوقيف «هلك اضرلا

 مكبر نإ !ةنجلا لهأ اي :لوقيف ءانجئاوح انبر اناطعأ دق ءانبر ناحبس :نولوقيف

 ام لضفأ ءيش يأو !انبر ناحبس :نولوقيف «مكتيطعأ ام اريخ مكيطعأس :لوقي

 «يناوضر مكتيطعأ دق :لوقي مكبر نإ !ةنجلا لهأ اي :لوقيف ؟انبر اناطعأ

 افاعضأ اهيف ءيش لك فعضيف ءةنجا لهأ مظاعيف :لاق «ربكأ يناوضرو
 موقيف ةنحلا ىلإ ا ناکا ليربج ءيجي :لاق «ىرع نب ريظنلا نع -۸۹

 ۷۰/۱ او ۲۳۹۸۰ يراغیلا هجرعا یس تیل ()
 .ظفللا اذهب هجرحأ نم دجأ ملو ىسيع نب لضفلا فعضل ؛فيعض هدانسإ (۲)
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 مكيلع أرقي مكبر نإ !ةنحلا لهأ اي :لوقيو «ةنحلا توقاي نم ةتوقاي ىلع

 انع انبر غلب :نولوقيف «للحو يلح نم متببحأ اميف مكر يخيو «مالسلا

 .انع هناوضر هلأسن انإو «باوثلا انيضر دق انإ :هل لقو «مالسلا

 لهأ ميعن يأ» :لب هللا لوسر لاق :لاق «روث نب قيقش نع ٠-

 .'«ةزعلا يذ ىلإ رظنلا» :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟لضفأ ةنجلا

 يناتأ» :لوقي ليك هللا لوسر تعم :لاق 4 كلام نب سنأ نع ١-

 ام :تلقف ءءادوسلا "ةتكنلاك اهيف ءاضيبلا ةآرملاك هفك ينو « كلا ليربج

 :تلق ءريخ اهيف مكل :لاق ؟ةعمجلا امو :تلق ءةعمجلا :لاق ؟كدي يف يذلا اذه

 دوهيلا نوكتو «كدعب نم كموقلو كل اديع نوكت :لاق ؟اهيف ادل امو

 اهيف كك هللا لأسي ملسم اهقفاوي ال ةعاس اهيف مكلو :لاق «كل اعبت ىراصنلاو

 هنع كف الإ بوتكم هيلع وه ام رش نم ذوعتيو «هايإ هاطعأ الإ مسق هل وه اريخ

 موي هيمسن نحو «مايألا ديس اندنع وهو :لاق .هنم مظعأ وه ام ِءالبلا نم

 ةنجلا يف ذختا ىلاعتو كرابت برلا نأل :لاق ؟كلذ مم :لاق ءديزملا موي ةمايقلا

 نم لزن وأ- هيسرك نع لزن ةعمجلا موي ناك اذإف «ضيبأ كسم نم حيفأ ايداو

 مث ءرهوجلاب ةللكم «بهذ نم ربان يسركلا "فح مث -هيسرك ىلع نييلع

 ثيدح نم ٠١٦۳/١ ملسم حيحص يقو ؛ظفللا اذهب هجرحأ نم دحأ ملو «لسرم هدانسإ (۱)

 .لك مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ اتيش اوطعأ امف باجحلا فشكيف :هعفري بيهص
 .ةمالعلا يأ (۲)

 .نيز يأ (۳)

- 6 - 



 نم يساركب ربانملا كلت تفح مث ءربانملا كلت ىلع اوسلجي تح نويبنلا ءيجي

 لزاي مث «يساركلا كلت ىلع اوسلجي تح ءادهشلاو نوقيدصلا ءاج مث «رون
 انأ :لوقيف «كك مهبر مه ىلجتي مث «بشكلا كلت ىلع اوسلجي تح فرغلا لهأ

 «ينولسف «يتمارك لحم اذهو «يتمعن مكيلع تمقتأو «يدعو مكتقدص يذلا
 تح هنولأسیف :لاق «مکنع تيضر دق ينإ :هف دهشيف ءاضرلا هنولأسيف :لاق

 مو «رشب بلق ىلع رطخب م ام مه حتفيف :لاق «مهتبغر قوفو «مهتبغر يهتنت
 عفتري مث «ةعمجلا موي مهفرصنم رادقمب كلذو :لاق «نيع هرت ملو «نذأ هعمست

 فرغلا لهأ عجريو ءادهشلاو نوقيدصلاو نويبنلا هعم عفتريو «هیسرک ىلع

 :ايندلا يبأ نبا لاق- مصق الو اهيف مصف ال ءءاضيب ةرد يهو «مهفرغ ىلإ
 یاره ةتوقايو -ناب دق ام :مصقلاو «نبي مل يذلا عدصلا :مصفلا

 ءاهباوبأو اهفرغ اهيفو ءةيلدتم اهراغو ءةدرطم راهنأ اهيف ءءارضخ ةدجربزو

 ال ءةعمجلا موي ىلإ مهنم جوحأ ءيش ىلإ اوسيلف ءاهمدخو اهجاوزأ اهيفو

 .'(ةمارک اودادزا الإ مهبر هجو ىلإ ارظن نودادزی

 هب لمجو «لوبقلاب هوقلتو «ةنسلا ةمئأ هاور «نأشلا ميظع ريبك ثيدح اذه :ميقلا نبا لاق )١(

 ١| ةبيش يأ نب ركب وبأ هاور ٠١۹/۲: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ٠٠. هدنسم يعفاشلا
 ۳١١٤/۲( طسوألا) يناربطلاو ۱۳۰/۷ ۍلعی وبأو (۳۰۱/۱ ٹراحلا دئاوز) ثراحل او, ۷

 |۲ رصتخملا) رازبلا هاورو حيحص دنسب اضيأ ۲۲۸/۷ ىلعي وبأ هاورو «ديج دنسب ارصتخ
 ىلعي وبأو هوحنب طسوألا يق يناربطلاو رازبلا هاور ٤٠١/٠٠١: عمحما يق يمثيملا لاق ٩.(.

 ريغ حيحصلا لاجر هلاحر يناربطلا يدانسإ دحأو حيحصلا لاحر ىلعي يبأ لاحرو راصتحاب

 س
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 كا ليربج ينءاج» :لاق يي يبلا نأ ؛ بط كلام نب سنأ نع -۲

 .عملا وحن ركذف «....ءادوسلا ةتكنلاك اهيف ءاضيبلا ةآرملاك هفك يف

 زربي كك هللا نإف ءةعمحلا ىلإ اوعراس :لاق لف ظ هللا دبع نع ۹۳

 يف نونوكيف «ضيبأ روفاك نم بيثك يف «ةعمج موي لك يف ةنحلا لهأل
 نم مه ثدحيف ءايندلا ي تاعمجلا ىلإ مهعراست ردق ىلع هنم برقلا

 .كلذ لبق نكي م ام ةماركلا

 ديم ايدل » :هظ كلام نب سنأ نع ٤-

 .ةعمج لک مه
 هه يرعشألا ىسوم ابأ تعم لاق «يميجملا ةميمت يبأ نع ٥-

 ىلإ اكلم ةمايقلا موي ثعبب كلك هللا نإ :لوقي «ةرصبلا ربنم ىلع بطخي
 «نورظنيف ؟مكدعو ام هللا مكز حنا له !ةنحلا لهأ اي :لوقيف «ةنحلا لهأ

 «معن :نولوقيف «ةرهطملا جاوزألاو «راهنألاو رامثلاو «للحلاو يلحلا نوريف
 ؟مكدعو ام هللا مكزجنأ له :كلملا لوقي مث ءاندعو ام هللا زجنأ دق

 دق :لوقیف «معن :نولوقيف ءاودعو امن ايش نودقفي الف -تارم ثالئ-

 ىلحجتي :لاق [٥:ف] 4
f 

 (ةداَيزَو ىتسحلا أوسخأ َنيذُلَل # » :لوقي كك هللا نإ ءيش مكل يقب ك و٤

 .يركلا ههحو ىلإ رظنلا ةدايزلاو «ةنحلا :ىنسحلا نإ الأ [٠۲:سوب]

 يک

 اهدحأ نيدانسإب طس وألا يف يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور ۳١١/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق

 40 ةنجلا ةفص يف ميعن وبأو .رازبلاو حيحصلا ةاور هتاورو ارصتخم ىلعي وبأو يوق ديح

 ۲۷۳/١. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٤٠٠٠/۳ خيراتلا يق بيطخلاو
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 ۲سوا 5ا يیزو ل :كک هلوق يف «ىليل يأ نب نمحرلا دبع نع ٦ ٩-

 نإ :لاق 4 ةَداَيزَو ىَسُحْلا اوسخ يدلل ل :هلوق تيأرأ :هل لیق :لاق

 «ميعنلاو ةماركلا نم اوطعأ ام اهيف اوطعأف < ةنحلا اولد اذإ ةنحلا لهأ

 .كك مه ىلجتيف «ةدايزلا مكدعو هللا نإ !ةنحلا لهأ اي :اودون

 نيحو «مهنيزاوم تلقث نيح مهب كنظ امف :ىليل يبأ نبا لاق

 «ةنجلا اولخدو «منهح رسحج اوزاج نيحو «مهناعأ يق فحصلا تراص

 .هوأر امل ايش نکی م اذ نأك «ميعنلاو ةماركلا نم اوطعأ ام اوطعأو

 ةنجلا لهأ لضفأ نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل رمع نبا نع -۷

 . «نیترم موي لک نب هللا هجو ىلإ رظنی نم ةلزام

 لهأ انيب» ل هللا لوسر لاق :لاق هڪ هللا دبع نب رباح نع -۸

 مهيلع فرشأ دق كبك برلا اذإف ؛نورظنيف رون محه عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا

 لوق ةلَس » :كك هلوق كلذو ءةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف «مهقوف نم

 ىلإ نوتفتلي ال ءهيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف :لاق [۸:سب] 4 3) میجر بر نم

 و «مهيلع هتكر بو هرون ىقبي مث «هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم ءيش
 ٩ يهراید

 ييو يناربطلاو ٩٦/٠١ ىلعي وبأو ٠١/۲ دمحأ هاور ٤١١/٠١: عمحجلا يف يمشيملا لاق ()
 هححصو ٠٠١/۲ مكاحلا هجرخأو .هفعض ىلع عمجج وهو ةتحاف يبأ نب ريو مهديناسأ

 .ثيدحلا يهاو وهو ریون هيف :هلوقب يهذلا هبقعتو

 ۸١ ةنجلا ةفص يف ميعن وبأو ٠٠١١/۲( رصتحملا) رازبلاو ٠٥/١ ةحام نبا هجرحأ (۲)
 هس
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 الو «نوطوغتي ال ةنجلا لهأ نإ :لاق هيلط ةمامأ يبأ نع -۹

 نم ردحتي كسم هيف مه يذلا مهميعن :امنإ «نونمي الو «نوطحختمب

 ك هللا نوروزي «كسم نم نابثك مهناولأ ىلعو «("نامجلاک مهدولج

 ؤلؤللاب ةللكم «بهذ نم يسارك ىلع نوسلجيف «نيترم ةعمجلا يف

 بلقنا اوماق اذإف < ‹مهيلإ رظني رظنيو ‹ ك هللا ی! نورظني «دجربزلاو توقايلاو

 .توقايلاو ؤلؤللاب ةللكم اباب نوعبس اه ةفرغ نم ةفرغلا ىلإ مهدحأ

 ةنجلا لهأ لخد اذإ» :44 هللا لوسر لاق :لاق لف رباح نع ٠-

 ؟انتيطعأ امن ريخ امف !انبر اي :اولاق ؟مكديزأف ايش نوهتشت له :لاق «ةنجلا
£ ۲ 

 (ںیکأ يناوضر :لاق

 ى

 ۹۸/۷ عمحما يف يمثيملا لاق ٠١/١ لماكلا يق يدع نباو ٠٤/١ سودرفلا يت يمليدلاو

 .يشاقرلا ىسيع نب لضفلا فعضل ؛ فيعض هدانسإ ۲١/١: حابصملا ين يريصوبلاو
 .ئلؤللا لاثمأ ةضفلا نم ذحتي بح :ليقو ؛راغصلا ؤلؤللا :نامجلا )١(

 مكاحلاو ۲۹/۹ طسوألا يف يناربطلاو ۲۸۳ ةنجلا ةفص يف ميعن وبأو رازبلا هجرحا (۲)

 «يهذلا هيلع هقفاوو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ١
 اذه :ةنحلا ةفص باتك يف يسدقملا ءايضلا ظفاحلا لاقو ٤٩۹/۱٩ نابح نبا هححصو

 .ملعأ هللاو حيحصلا طرش ىلع يدنع
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 نوروارتي ةنجلا لهأ نإ» :لاق لي يبلا نع 4ل بويأ يأ نع ١-

 لبإلا الإ مئاهبلا نم ءيش ةنجلا يف سيلو «توقايلا نهنأك «ضيب بئاجن ىلع
 .«ںيطلاو

 لوأ ام :لب يبلا لأس مالس نب هللا دبع نأ ؛هلط سنأ نع - ۲

 .(توح دبك ةدايز ةنجلا لهأ لكأي ام لوأ» :لاق ؟ةنجلا لهأ لكأي ام

 :اولاقف يي يبلا ىلإ دوهيلا نم سان ءاح :لاق 4ظ رمع نع - ۴۳

 نولكأيفأ :لاق «نامرو لخنو ةهكاف اهيف» :لاق ؟ةهكاف ةنحلا ىفأ !دمحم اي

 ؟جئاوحلا نوضقيفأ :لاق «افاعضأو معن» :لاق ؟ايندلا يف نولكأت امک اھنم

 نم مهنوطب يف ام كك هللا بهذيف ‹«نوحشريو نوقرعي مهنكلو ءال» :لاق
(MD 6 

 (یذا ٠ .

 وهو حون نب رباج هيفو ۱۷۹/٤ ریبکلا يف يناربطلا هاور ٠١٠ ٤٠١/٠: عمحلا يف يمثيملا لاق )١(

 فيعض دنسب يلصوملا ىلعي وبأ هاور :۲۷۳/۸ فاحتإلا يق يريصوبلا لاق .فيهض

 ۸٥/۷ لماکلا يف يدع نباو ۰ ةنحلا ةفص يل ميعن وبأ هجرحأو .ةروس يبأ فعضل

 .تاقثلا ثيداحأ هبشت ال هثيداحأ بئاسلا نب لصاو :لاقو

 ةعطقلا يهو هتدئاز يأ :توح دبك ةدايز ٠١١١/۳. يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 ي ءيش دربأ اهنأ ؛كلذ يف ةمكحلاو «هأرمأو هأنهأو هذلأ يهو «دبكلاب ةقلعملا ةدرفنملا

 .فقوملا ي سانلل تلصح يتلا ةرارحلا لوزت اهلكأبف «توحلا

 بلاطلا) ةماسأ يأ نب ثراحلاو ٤١/١ ديمه نب دبع هاور :۲۳۹/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۳)

 .فيعض وهو يسهحألا رمع نب نيصح نع ديمحلا دبع نب ىبحي نع امهالك ٤
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 كنإ» :ي هللا لوسر لاق :لاق هل دوعسم نب هللا دبع نع ٤-

 .«ايوشم كيدي نيب رخيف هيهتشتف ةنجلا يف ريطي ريطلا ىلإ رظنتل

 ىلع عقيف ءيجيل ريطلا نإ :لاق «ىم نب ثيغم نع ٥-

 .اديدق رحآلا نمو «ءاوش هيبنج ىدحإ نم نولكأيف «ةرجشلا

 يف محللا يهتشيل دبعلا نإ :لاق « ينزملا هللا دبع نب ركب نع ١-

 نم تلكأ هللا !يلو اي :لوقيف «هيدي نيب رئاطلا عقيف «رئاط ءيجيف «ةنجلا

 .ينلكف «يسركلاو شرعلا نيب تعترو «ليبسلسلا نم تبرشو «ليبجزلا

 ارئاط ةنجلا يف نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق هل ديعس يأ نع - ۷

 ‹ضفتنيف «ةنجلا لهأ نم لجرلا ةفحص ىلع عقيف ءيجي «ةشير فلأ نوعبس هل

 ءدهشلا نم ذلأو «دبزلا نم نيلأو «جلفلا نم ضيبأ نول ةشير لك نم عقيف

 ."«ریطی مث هبحاص هبشی نول اهیف سیل

 ى

 ٠٠١. ةنحبا ةفص يف ميعن وبأو ۳۷۲/١ 4 راثآلا لكشم ين يواحطلاو هيودرم نبا هجرحأو
 ىلعي وبأو ٤٠١/١ روصنم نب ديعنسو ٠١/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ (1)

 يف يشاشلاو ٠٠۳١ روشنلاو ثعبلا يف يقهيبلاو ٠١١/١ رازبلاو ٠٠٤/٤( بلاطلا)
 ۲٠١/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ۲۷۳/۲ لماكلا يف يدع نباو ۲۸۲/۲ دنسملا
 .فيعض وهو جرعألا ديح ىلع مهديناسأ رادم ٤١٠٤/٠١: عمحنا يق يمثيملاو

 يق يمليدلاو ٠٠٠١ ةنحلا ةفص يف ميعن وبأو ٠٠١/١ دهزلا يق دانهو متاح يأ نبا هجرحأ (۲)
 فاضرلاو ادحج بيرغ ثيدح ۲۸۸/٤: هریسفت يف ریثک نبا لاق ۱۳٤/۳ سودرفلا

 نسح دقو ايندلا يبأ نبا هاور ۲۹۳/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق .نافيعض هخيشو

 .نعملا اذه ريغل هدانسإ يذمرتلا
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 ةنحلا ةفص ةلاسر تابيغملا بانك

 نب حلاصو نامجرتلا ميهاربإ وبأ انثدح :ايندلا يأ نبا لاق - ۸

 نم ةجرد نيعجأ ةنجلا لهأ لفسأ نإ» :لاق -كلام نب حلاص هعفرو- كلام

 «ةضف نم ةدحاو «ناتفحص مداخ لك عم «مداخ فالآ ةرشع هسأر ىلع موقي

 هرخآ نم لكأي ءاهلثم ىرخألا يف سيل نول ةفحص لك يف «بهذ نم ةدحاوو

 حشر كلذ نوكي مث ءهلوأل دجي ال ام ةذللا نم هرخآل دجي «هلوأ نم لكأي امك

 (كسم ءاشجو كسم

 ل هللا لوسر باحصأ ناك :لاق «رماع نب ميلس نع -۹

 ءاموي يبارعأ لبقأ :لاق «مهلئاسمو بارعألاب انعفنيل كلك هللا نإ :نولوقي

 ىرأ تنك امو «ةيذؤم ةرجش ةنجلا يف كلك هللا ركذ !هللا لوسر اي :لاقف

 :لاق «؟يه امو» : هلا لوسر لاق ؟اهبحاص يذؤت ةرجش ةنحلا يف

 :لوقي كك هللا سيلأ» :# هللا لوسر لاق .ايذؤم اكوش هل هنإف «ردسلا

 لک ناکم لعجف هک وش ب هللا دضحخ [« را 4 دوضخُم رس ي

 ام «ماعط نم انول نيعبسو نينثا نع ةرمثلا قتفت ءار تبنتل اهنإف «ةرمث ةكوش
 0 یآلا هبشي نول هيف

 . هلثم الب يبلا نع بلڪ يلهابلا ةمامأ يبأ نع -۰

 .لضعم هدانسإو لصألا يف اذك (۱)
 هدانسإو ايندلا يبأ نبا هاور :بيغرتلا يف يرذنملا لاق ۷/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ (۲)

 .هيلي يذلا رظنا .نسح

 د دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو ۲۷۷ ثعبلا يف يقهيبلاو ۱۸/۲ مكاحلا هجرحأ (۳)
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 ةنحلا ةفص ةلاسر تابيغملا بانك

 نإ ءاهولحدا :ةنحلا لهأل لوقي كلك هللا نإ :لاق «بعك نع ١-
(WD. ! we f aرزجیف توحو “''نونب یتؤیف «مویلا مکر زج ينإو ءاروزج فیض لکل .  

 .ةنحلا لهأل

 يهتشيل ةنحلا لهأ نم لجرلا نإ :لاق ہل د ةمامأ يبأ نع -۲

 وک

 ؟نوبرشیو اهیف نولکاب ةنحلا لهأ نأ معزت تسلأ ا اق ابأ اي :لاقف
 «ءىلب» :ك هللا لوسر لاقف -هتمصح اهب يل رقأ نإ :هباحصأل لاقو-

 «معطملاو برشملا نم لجر ةئام ةوق ىطعيل مهدحأ نإ هديب يسفن يذلاو

 هل نوكت برشيو لكأي يذلا نإف :يدوهيلا هل لاقف «عامجلاو ةوهشلاو

 ‹«كسملا حير لثم مهدولج نم ضيفي قرع مهتجاح» ل يبلا لاقف ؟ةجاحلا

 .(«رمض دق نطبلا اذإف

¥ 

 يف دواد يأ نبا هحرخأ دبع نب ةبتع ثيدح نم يورو .حيحص :يهذلا لاقو .هاحرخي

 يف يمثيما لاق «هيودرم نباو ٣ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۷ يناربطلاو ثعبلا

 .بيرغ نسح ثيدح :ريسلا يف يبهذلا لاقو .حيحصلا لاحر هلاجرو ٤١٤/٠١: عمحجما
 .توحلا :نونلا )١(

 جتحم هتاورو ٠٥٤/١ يئاسنلاو ۳۷٠/١ دمحأ هاور ۲۹٠/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاق (۲)

 ٤٤۳/۱١ نابح نسبا هاورو «حيحص دانسإب ۱۷۷/١ يناربطلاو «حيحصلا يف مهب
 ريبكلا قو ۳٠٠/۸ طسوألا يف يناربطلا هاور ٤٠١/٠٠١: عمحملا يف يمثيملا لاق .مكاحلاو
 نب ةمامت ريغ ؛حيحصلا لاحر رازبلاو دمحأ لاجرو ٠٠۲۲ رازبلا هاورو دمحأو هوحنب
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 الإ .ةنطا راغ نم هذه مکر امغف ءاهرامن نم هدوز ةنجلا نم مدآ كك هللا طہهأ

 .«ريغت ال ةنجلا رانو ‹ ريغت هذه نأ

 ةهكاف نم ةحرتألاو ةنامرلا نإ :لاق «نادعم نب دلاخ نع ٥-

 يأ بلقني مث « ىهتشا ام احرتأو انامر اهنم لكأيف «دبعلا ىلع قأت «ةنحلا

 . یهتشا نول

 اذإ :لاق [ ٠٤ :ناسنإلا] @ کیل ذت اًهفوطق تلّلذَو :دهاحج نع ١١١-

 كلذف «تلدت عجطضا اذإو ءاهط وانتي تح «تلدت دعق اذإو «تعفترا ماق

 ..اهليلذت

 اًهلدلظ مهَيلَع ةّيناَدَو ل :كلك هلوق يف هل بزاع نب ءاربلا نع -۷

 ٠۳/۷ ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ۲٠٠/۸: فاحتإلا ىف يريصوبلا لاق .ةقث وهو ةبقع

 .حيحص دانسإب ...ديح نب دبعو عينم نب دمحأو

 يور :تلق .تاقث هلاحرو يناربطلاو ٠٥/۸ رازبلا هاور :۱۹۷/۸ عمحلا يق يمثيهملا لاق )١(

 يأ نباو رازبلا هجرحأ ۱١١/١: ردلا يف يطويسلا لاق .افوقومو اعوفرم ثيدحلا اذه

 ٥۹۲/۲ مکاحلاو متاح يبا نباو ۱۷۵/۱ ریرح نبا هجرحأو < ًاعوفرم يناربطلاو متاح
 ثيدحلا اذهو :رازبلا لاق .افوقوم يرعشألا ىسوم يبأ نع ثعبلا يف يقهيبلاو هححصو

 الإ هعفر ادحأ ملعن الو افوقوم ىسوم يأ نع ةماسق نع فوع نع دحاو ريغ هاور دق

 يعبر قيرط ريغ نم اعوفرم ءاج ثيدحلا نأل ملعأ هللاو رظن مالكلا اذه يف :تلق .يعبر

 ‹ةقث وهو قرزألا فسوي نب قاحسإ قيرط نم انه ايندلا يبأ نبا هجحرحأ دقف اذه

 لضفلا نب سابعلا قيرط نم كلذك اعوفرم ۳۷١/١ دنسملا يف ينايورلا هجرحأو

 .يراصنألا

00 



{E 1رامثلا نم نولکأي ةنجلا لهآ :لاق [٠«:ناسنإلا]  

 .اوءاش فيك و «نيعجطضم و «اسولحج «اوءاش فيك رجشلا ی

۳ f: 

 ناد :لاق [ه«:نمرل] 4 7 ناد نيَتنجلا ىتَجَو ™ :كاحضلا نع -۸

 .اهرامن

 ل هللا لوسر دنع تنك :لاق ی هللا لوسر لوم نابوث نع -۹

 نولخدي موي مهتفحت ام !دمح اي :لاقف «دوهيلا رابحأ نم "ربح ءاجف

 مه رحني» :لاق ؟اهرثأ يف مهؤاذغ امف :لاق «نونلا دبك ةدايز» :لاق ؟ةنحجلا

 نيع نم» :لاق ؟هیلع مهبارش امف :لاق «اهفارطأ نم لكأي يذلا ةنجلا روث

 .هقدصف :لاق "(الیبسلس یمست اهیف

 ءماعطلاب اوعد اذإ ةنحجلا لهأ نإ :لاق «نايح نب لتاقم نع ٠-

 عم «مداخ فالآ ةرشع مهدحأ ىلع موقيف :لاق !مهللا كناحبس :اولاق

 .نهلک هنم

 .ملاع يأ (۱)

 ۲٣۲/۱. ملسم هحرحخا ‹«حیحص ثیدح (۲)
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 ةنحلا ةفص ةلاسر تابيغملا باتك

 ةنجلا لهأ بارش باب

 ةنحجلا لهأ نإ» :لوقي ي هللا لوسر تعمم : لاق هی ” رباح نع ١ - 

 امف :لاق («نولوبی الو «نوطخمتب الو «نولفتی الو «نوبرشیو «اهیف نولکأي

 ‹ديمحتلاو حيبسدلا نومهلي ‹كسملا حشرک حشرو ءاشج) :لاق ؟ماعطلا لاب

 .'(«سفنلا نومهلت ت امک

 لهأ نإ» :ع هللا لوسر لاق :لاق لظ هللا دبع نب رباح نع -۲

 ءاشج كلذ مهماعط امنإ «نولوبي الو .نوطوغتي الو .نوبرشيو نولكأيل ةنجلا

 .(«سفنلا نومهلت امك ديمحتلاو حيبستلا نومهلي «كسملا حشرو

 اهوح عمتجي «ةنجلا نامر نم ةنامرلا :لاق هل سابع نبا نع ٣۳-

 هدحو هدیری ءيش مهدحأ رکذ ىلع یرح ناف ءاهنم نولکأی ریثٹک رشب

 ف

 نم لكأي نأ ديري لحرلا نإ :لاق «نادعم نب دلاح يبأ نع ٥-

 .عفترت مث دارأ ام اهنم ذحأي ىح هل ي ىحرتستف «ةرجشلا يتأيف ةنحلا ةهكاف

 .۲۲۸۰/۲ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 ٤۱۸/۳-٤٥/٤. یلعی وبأو ۳٥٤/۳ دما هحرحأ ‹حیحص ٹیدج (۲)

 .ةاون يأ (۳)
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 نإ» :لوقي يب ىبلا تعم اهنأ ؛اهنع هللا ىضر ةنوميم نع ١-

 م ءهناوخ ىلع عقي تح «يتخبلا لثم ءيجيف «ةنجلا يف ريطلا يهتشيل لجرلا

 '«ریطی مث «عبشی یتح هنم لکأیف «ران هسمت ملو «ناخد هبصی

 لوغ اهيف ال :لاقو .رمخلا :نيعملا :لاق «ریبح نب دیعس نع -۷

 .یذُأ اهيف الو

 اب برشی انی & میس نم ہجازمو  :خاص يأ نع -۸

 جزو ٤ "فرص نوبرقملا اهب برشی :لاق [۲۷-۲۸:نیففطلا] }2 وُبّرقُملا

 .ةنحلا لهأ رئاسل

 ر مینست نم ءهجازمو :هلوق يف «ثراحلا نب كلام نع -۹

 جزعو «نوبرقملا اهب برشي انيع :لاق 4ج وُبَرَقُملا اهب برشی اع

 .نيميلا باحصأل اهنم

es l ا 1 

 وه :لاق ۲لا 4 لسم مح :  ءادردلا يبأ نع ٠-

 ايندلا لهأ نم الجر نأ ول (يهتيرشأ هب نومي «ةضفلا لثم ضيبأ بارش

 .اهبيط دحو الإ حور وذ قبي مل اهحرحأ مث هدي هيف لحدأ

 ردلا يق يطويسلا هركذ دقف هللا هحر فنصملا هب درفنا ام ثيدحلا اذهو «فيعض هدانسإ )١(

 ۲۷٦۹/٦ ءایحإلا ثيداحُأ جيرخت يت يديبزلاو ۲۹۲/٤ بیغرتلا يف يرذنملاو ٦/۰

 .هريغ ىلإ هوبسني ملو

 .ءيش لك نم صلاخلا :فرصلا (۲)
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 يق ناك اذإف «بارشلاو ماعطلاب نوتؤي :لاق «ةبالق يبأ نع -۲

 «مهنوطب كلذل رمضتف «نوبرشيف «روهطلا بارشب اوتأ كلذ رحآ

 ابار مهُنَر مهَمَسَو » :أرق م كسملا حير لثم مهدولح نم قرع ضيفيو
 .[٠۲:ناسنإلا] € اًروهط

 4 ايه أوُبَرَشاَو أولك ط :هلوق يف «ليعامسإ نب رضنلا نع -۳

 .نوتومب ال [۹١:ررطلا]

 .قيرابأ :لاق [٠ء:داسال] ( باوك ط :هلوق ق ‹«نسحلا نع ٤

 بارشلا ىهتشيل ةنحلا لهأ نم لحرلا نإ :لاق 4لظ ةمامأ يبأ نع -

 .هناكم ىلإ دوعي مث «برشيف «هدي يف عقيف قيربإلا ءيجيف «ةنحلا بارش نم

 [۲۷:نيففطلا] 4 < مينسَت نم ءهجازمو %3 :هلوق ق «بعک نع - ٣

 .فرغلا ىلع منستي تي رھن :لاق

 نود :موتخملاو ءرمخلا يه :قيحرلا :لاق [٠ه:ننففلاا ( ج ا روتخگ

 اهب برشي اًنْيَعو :هلوق يف «ثراححلا نب كلام نع -۸
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 ءافرص نوبرقملا اهب برشي ةنحجلا يق انيع :لاق [۸٠:ننفسلا] : ںورقلا

 مد :لاق [٣ءاد] 4 ج اقاَهد اًسأَكَو ۾ :هلظ ةريره يبأ نع -۹
)0 

 . مد

 .اعابت :لاق 4 ج; اًقاهد اًساڪَو ظ :حیحب يبا نبا نع - ٠

 «سأكلاب ىتؤيل ةنحلا لهأ نم لحرلا نإ :لاق 4ظ هللا دبع نع - ٤١

 .انسح افعض نيعبس ينيع ي تدز دقل :لوقتف «هتجوز ىلإ تفتلي مش اهبرشیف

 ايندلا لهأ ةضف نم ةضف تذحأ ول :لاق هل سابع نبا نع- ۲

 نكلو ءاهئارو نم ءاملا رت مل بابذلا حانح لثم اهتلعج ىح اهتبرضف

 .ةروراقلا ءافصو ةضفلا ضايب يف ةنجلا ريراوق

 يت [٦٠-١٠:ناسنإلا] ( صف نم اریراوق چ 2 اريراوق» :دهاج نع - ۳

 .ريراوقلا ءافصو ةضفلا ضايب

 ٤ - صف نم اريراوق ج ًاريراوق تناك  :لاص يبا نع (
 ]الإنسان:٠٠-٠٦[ .ةضفلا ضايب يف جاحزلا ءافصب ةضف اهبارت ناك :لاق

 سأكلا برشتل نيعلا روحلا نم ةأرملا نإ :هلظ هللا دبع نع - ٥

 برشيو نسحلا نم افعض نيعبس هنيع يف دادزتف اهحجوز اهيلإ رظنيف

 .نسحلا نم افعض نيعبس اهنيع يت دادزيف هيلإ رظنتف سأكلا اهحجوز



 :لاق «رثوكلا نع لقس يي يبلا نأ ؛ هلط كلام نب سنأ نع ١-

 هيف «لسعلا نم یلحاو «نبلا نم اعاي دشا ؛ةنحبا ل ق ير هباطعأ رهن

 هللا لوسر لاق «ةمعانل اهنإ :هلط رمع لاقف «روزجلا قانعأك اهقانعأ رويط

 .'(اھنم معنأ اهتلكأ» :

 هل سابع نب هللا دبع يقل هنأ ثدحم هابأ عمس كام نع -۷

 :لاق ؟ةنحلا ضرأ ام !سابع نبا اي :لاقف «هرصب فك ام دعب ةنيدملاب

 تيأر امأ :لاق ؟اهرون ام :تلق .ةآرم اهنأك ةضف نم ءاضيب ةرمرم

 اهيف سيل هنأ الإ ءاهرون كلذف «سمشلا عولط لبق نوكت يتلا ةعاسلا

 اهنكلو ءال :لاق ؟دودخأ يفأ ؟اهراهنأ امف :تلق :لاق .ريرهمز الو سمن

 :اه كك هللا لاق ءانهه الو انهه ضيفت ال ةنكتسم ةنحلا ضرأ ىلع يرحت

 هنأك رمت اهيف ةرجش اهيف :لاق ؟ةنجلا للح امف :تلق .تناكف « ينوك

 هل تقلفناف اهنصغ نم هيلإ تردحنا ةوسك اهنم هللا يلو دارأ اذإف «نامرلا

 .تناك امك عحرتف قبطنت م «ناولأ دعب ناولأ «ةلح نوعبس نع

 4 رٹوکلا تيم اإ :كإك هلوق يف هڪ سابع نبا نع -۸

 هؤام «خسرف فلأ نوعبس ضرألا ف هقمع ةنحلا يف رهن وه :لاق [٠:رنركلإ

 دحربزلاو ؤلؤللا هاطاش «لسعلا نم ىلحأو «نبللا نم اضايب دشأ

 .مالسلا مهيلع ءايبنألا نود ي هيبن هب كك هللا صح «توقايلاو

 .۷۹ مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 ةنجلا ةضص ةلاسر تابيغملا باتك

 ةنجلا لهأ سابل باب

 لخدي دحأ نم مكنم ام» :لاق يي يبلا نع امأ يبا نع - ٩۹

 نإ ءءاش كلذ يأ نم داف ءاهمامكأ هل عطف «يرط لإ هب قانا اإ ةن

 ءدوسأ ءاش نإو ءرفصأ ءاش نإو ,رضخأ ءاش نإو «رمجأ ءاش نإو «ضيبأ ءاش

 '(نسحأو قرأو «نامعنلا قئاقش لفم

 اي :لاق الحر نأ ؛ل هللا لوسر نع هل ديعس يبأ نع -۰

 !يب نمآو ينآر نمل ىبوط» :لاق !كب نمآو كآر نمل ىبوط !هللا لوسر

 :لاق ؟یبوط امو :لحر هل لاقف (يڼنری ملو يب نمآ نمل یبوط مڅ بوط مث یبوطو

 "(اهمامكأ نم جرخت ءةنجلا لهأ بايث «ماع ةئام ةريسم ةنجلا يف ةرجش»)

 اهيف ةۇلؤل ةنجلا ف نمؤملا راد :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 راشأو- هيعبصإب لحجرلا ذحأيف «للحلا تبنت ةرجش اهيف «راد فلأ نوعبرأ

 يأ نبا هنظأو لاق اذك- ةنجلا ةفص يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 قئاقش .نسح بيرغ ثيدح ٤٤۷/۲: ةياهنلا يف ريثك نبا لاق .متاح يبأ نباو -ايندلا

 نيب ةحرفلا يهو ةليقشلا نم ةلصأو «رقشلا هل لاقيو .فورعملا رمحألا رهزلا وه :نامعنلا

 دق لمر قئاقش لزن هنأل برعلا كلم رذنملا نبا وهو نامعنلا ىلإ تفيضأ امنإ «لامرلا
 نامعنلا قئاقش تيم و .هيلإ تفيضأف هل ىمحي نأ رمأف «هنسحيتساف «رهزلا اذه تتبنأ

 اهترمحل هب تهبشف هعطق هقئاقشو «مدلا مسا نامعنلا :ليقو .اهيلع قئاقشلا مسا بلغو

 ٤۹۲/۲. ريثألا نبال ةياهنلا .رهشأو رثكأ لوألاو

 ٠/٤ ٩ خيراتلا يق بيطخلاو ٥۱۹/۲ ىلعي وبأو ۱٤۹/۱۳ يربطلاو ۷۱/۳ دمحأ هخرحآ (۲)

 . ٤۲۹/۱۹ نابح نبا هححصو
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 مويلا رشن ةنحلا لهأ بايث نم ابوث نأ ول :لاق «بعك نع -۴

 .مهراصبأ هتلح امو «هيلإ رظني نم قعصل ؛ايندلا ف

 ةلحلا سبليل ةنجلا لهأ نم لحرلا نإ :لاق «ةمركع نع -۴۳

 .انول نيعبس ةعاس ىف نولتتف

 نم ةحجوزلا نأ انل ركذ :لاق «هریغ وأ بعک نب ریشب نع ٤‰-

 اهقاس خم ىري «اذه كفش نم قرأ يه «ةلح نوعبس اه ةنحلا جاوزأ

 .محللا ءارو نم

 لوسر لاقف «موقلا كحضف ؟انيديأب اهلمعنأ ةنحلا لهأ بايث تيأرأ !هلا

 .(تارم اهنكلو ءال ءاملاع لأسي لهاج نم مککحضی ام» :ک هللا

 ىلإ لدنجلا ةمود رديكأ ىدهأ :لاق يل كلام نب سنأ نع - ٠١

 :لي هللا لوسر لاقف ءاهنسح نم سانلا بجعتف «سدنس نم ةبح ي يبلا

۳ e 
 (اھنم نسحأ ةبجلا يف دعس ليدانمل»

 .عيفرلا رتسلا :ضشلا )١(

 ٠۱۷۱-١۷۲. مقر رظنا ورمع نب هللا دبعو رباح قیرط نم الوصوم ءاح «لسرم هدانسإ (۲)

 ٠۹۱٩/٤. ملسمو ٩۲۲/۲ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۳)
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 ةنجلا لهأ شرف باب

7 

 ءامسلا نیب امک اهعافترا نإ هديب يسفن يذلاو» :لاق [٤٠:ةعقارلا] ¢ ةعوفرم

 .(ماع ةئامسخ ةريسل ضرألاو ءامسلا نيب ام نإو «ضرألاو

 هذه :لاق [ء٤:نمرلا] 4 قربَسا رم اًهاطب ط : 4ئ هللا دبع نع -۸

 .رئاهظلاب فيكف «ءاهب متربح دق نئاطبلا

 رون نم اهرهاوظ :لاق 4 قربا رم اهُاطَب  :ديعس نع -۹
 .دماج

 .جابيدلا :لاق 4 ٍقرْبَمْسإ نم اها :كاحضلا نع ١ ١-

 4 2 ةعوفرم شرفو م: كلك هللا لوق يف هه ةمامأ يبأ نع ١-
 ٠ .افيرخ نيعبرأ اهلفسأ غلب ام طقس اهالعأ نأ ول :لاق

 :لاق «ةنجلا ضاير فرفرلا :لاق «ريبحج نب دیعس نع -۲

 .يبارزلا قاتع :يرقبعلاو

 ىرقبعو رضخ فرفر ىلع نيكتم  :هلوق يف «نسحلا نع - ۳

 .طسبلا يه :نولوقي ةنيدملا لهأ :لاق «طسبلا يه [٠٠:نمرل] 4 چ : ناسح

 نباو ۱۸۵/۲۷ ریرح نباو ٤۱۷/۱٦ نابح ی ناو ةنملا ةفص يف ايندلا يأ ناو یئاسنلاو

 ٠١١. ثعبلا يف يقهيبلاو ٦۷٥/۲ ةمظعلا يق خيشلا وبأو ينايورلاو متاح يبأ
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 ةنجلا ةفضص ةلاسر تابيغملا بانك

 .سلاجلا :فرفرلا :لاق «كاحضلا نع -

 :ةلجح هيلع ريرسلل لوقن ريمح رشعم نحن :لاق «بعك نع ٥-

  .ةكيرأ

 :لاق [١١:ةعقارلا] % e ر ةنوضوم :هلوق يق هل د سابع نبا نع - ٦

 .يبارزلا :يرقبعلا :لاق «كاحضلا نع -۷

 -ناودع نب سيق ةليدح نم يح مهو- دورط یشعأ اهاق اتايبأ هدشنأ

 :لوقي ةنحلا ركذي

 رضح هبش مه دحوي م كئارأ مهتحتو ريرح اهيف مهسابل

 ركب اهلعب ىلإ تضفأ اذإ بورع ٠ ةليقع نهلك ناسح روحو
 رمخلاو ضخلملاو لحنلا برش ءالا عم نسآ ريغ همعط تارف ِءامو

 للح ام :هظ ض سابع نبال تلق :لاق «هابأ عم ليمزلا نع ~9

 ك هللا يلو دارأ اذإف «نامرلا هنأك رمت اهيف ةرجش اهيف :لاق ؟ةنجلا

 دعب ناولأ «ةلح نيعبس نع هل تقلفناف ءاهنصغ نم هيلإ تردحنا ةوسك

 .تناک امک قبطنت مث «ناولآ

 وهو بعك ىلع هه ةيواعم رم :لاق «يماشلا حور يبأ نع ٠-
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 معن :بعک لاق !بعک مأ نب بعک ای ثيداحألا هذه ام :لاق ( ثدح

 دحاو دمع ىلع «راد فلأ نوعبس اهيف ارادل كك هلل نإ !ةيواعم اي هللاو

 وأ «يبن :ةسم الإ اهنكسي ال «لصف الو عدص اهيف ام «توقاي نم
 مهيأ نم رظناف «طسقم مامإ وأ «هسفن يف مكحم وأ «ديهش وأ «قيدص

 كل ىنأ :لوقي وهو يكبي وهو هط ةيواعم ربدأف .ةيواعم اي تنأ

 .!لدعلاب ةيواعم اي

 يولع يبارعأ ءاج :لاق بط د ورمع نب هللا دبع نع ١-

 ما ؟اقلح قلختأ ءةنحلا لهأ بايث نع انربخأ !هللا لوسر اي :لاقف «ءيرح

 نم مككحضي ام» :هللا لوسر لاقف «موقلا ضعب كحضف ؟اجسن جسنت

 نع لئاسلا نيأ» :لاق مث «ةعاس ي هللا لوسر بكأف «املاع لاسي لهاج

 رغ اهنع ققشت لب ءال» :لاق !هّللا لوسر اي اذ وه اه :لاق (؟ةنجلا لهأ بايث
 . "ةا

 ل4 يبلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هلظ هللا دبع نب رباج نع -۲

 كحضف ؟انيديأب اهلمعن «ةنجلا يف انبايث تيأرأ !هللا لوسر اي :لاقف

 .ةنيدملا يضارأ ىلعأب نكامأ يهو يلاوعلا ىلإ ةبسن يه ليق :يدنسلا لاق )١(

 ۲٠٠/١: يف لاقو .تاقث هلاحرو ٤0۹/٦ رازبلا هاور :۲ ٠١/۱۰ عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)

 يريصوبلا لاق .يناربطلا هاورو نسح دمحأ يدانسإ دحأو «رازبلاو ۲١٤/۲ دمحأ هاور

 دانسإ :دمحأ دانسإ يف ركاش خيشلا لاق .تاقث هتاورو ٠٠١/١ يسلايطلا هاور ۸

 .حیحص

- 0 - 



 لاقف !؟املاع لأسي لهاج لحر نم نوكحضت ام :يبارعألا لاقف «موقلا

 .'(تارمن اهنکلو ءال «قدص)» : يبلا

 سبلت ةنحلا لهأ ءاسن نم ةأرملا نإ :لاق «نادعم نب دلاخ نع -۳

 قئاقش نول اهنول ىندأ نإ ءانول نوعبسو نانا اهم «ةلح نيعبسو نيتنث

 ي ًارقيو «يبح تن اهحوز ردص يٿ ًارقت «كيعبصإ نيب اهعمحت «نامعنلا
 .كبح انأو يح تنأ اهردص

 ٠٠١۲١( فشكلا) رازبلاو ٠۰/٤ ىلعي وبا هاور ۰ عمجما يف يمثيهلا لاق (۱)

 لاحر هلاحر يناربطلاو ىلعي يبأ دانسإو ٠٠١/۲ طسوألاو ۹٠/١ ريغصلا يف يناربطلاو

 وبأ هاور :۲۳۸/۸ فاحتإلا يق يريصوبلا لاق .قثو دقو ديعس نب دلاحب ريغ حيحصلا

 .فيعض وهو دلاج هدنس يو ىلعي
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 ةهنجلا روصق باب

 نم ارصقل ةنجلا يف نإ» :لاق لي يبلا نع هي ةريره يبأ نع ٤-

 . لب ميهاربإ هليلخ كاك هللا هدعأ «نهو الو عدص هيف سیل «ۇلۇل

 ‹شيرق نم لجرل :لاق ؟رصقلا اذه نمل :ليربحمل تلق :لاق «ضييبأ رصق اهيف

 . «باطخلا نب رمعل :ليقف ؟شيرق يأل :تلقف «هايإ نوكأ نأ توجرف

 ينتيأر» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل هللا دبع نب رباح نع ٦-

 :اولاق ؟رصقلا اذه نمل :تلقف «ةيراج هئانفب ضيبأ ارصق تيأرف «ةنحلا تلخد

 “"(كتريغ تركذف ءهيلإ رظنأف هلخدأ نأ تدرأف «باطخلا نب رمعل

 .!؟راغأ كيلع !هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب :ه#ط رمع

 لاقف

 4 ندع تج ظ :ه4ط باطخلا نب رمع الت :لاق «دهاحم نع -۷

 ةسمخ باب لك ىلع «عارصم فالآ ةعبرأ هل ةنحلا يف رصق : لاق [۷۲:ةبرتلا]

 كل اغينه :لاق مث «يبن الإ هلحدي ال «نيعلا روحلا نم افلأ نورشعو

 رصتخملا) رازبلاو ۳۲۹/١ طسوألا يف يناربطلا هاور ۲١٠/۸: عمحجملا يف يمثيملا لاق (1)

 .حيحصلا لاحر امهاحرو هوحنب ۳۲

 يف ءايضلاو ۲٠١/١ نابح نبا هححصو ۳۹۰/۲ یلعی وبأو ۱۹۱/۳ دمحا هحرحأ (۲)
 4۲/١. ةراتحملا

 ۱۸٦۲/٤: ملسمو ۲۰۰۲/۰ يراخبلا هجرحأ «حيیحص ثيدح (۳)
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 ىنأف :لاق مث «ديهش وأ !ركب ابا اي كل اعينه مث «قيدص وأ !هّللا لوسر ای

 نأ ىلع رداق همشح راد نم هجرحخأ يذلا نإ :لاق مث ؟ةداهشلاب رمعل

 .ةداهشلا هقزري

 وأ يبن الإ هلخدي ال «بهذ نم رصق :لاق «نسحلا نع -۸

 .-هتوص اهب عفري- لدع مكح وأ «دیهش وآ ؛قیدص

 .ةنحملا نانطب :لاق هه > هلل دبع نع ۹

 نم اروصقو «توقاي نم اروصقو ؤلول نم اروصقو «ةضف نم اروصقو
 .نارفعزلاو سرولا هبارتو ‹كسملا هلابج «دجربز

 ةؤلؤل راد هل نم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق «ريمع نب ديبع نع -۱

 .اهباوبأو اهفرغ اهنم «ةدحاو

 بط باطخلا نب رمع لاق :لاق «نسحلا يبأ نب نسحلا نع -۲

 «ديهش وأ «قيدص وأ «يبن الإ اهلخدي ال «توقايو رد اهفرش «بهذ نم

 ينعي ةنحلا نانطب :لاق  ٍنَدَع تج $ :هلوق يف هللا دبع نع :ردلا يتو لصألا يف اذك )١(

 .اهطسو
 .ةينبم :ةخسن يق (۲)
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 ءاهعم اهلثمو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ طوس ديق» :ل هللا لوسر لاق

 ابأ اي :تلق :لاق “(اهعم اهلثمو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم ةأرما فيصنلو

 .رامخلا :لاق ؟فيصنلا امو !ةريره

 نكّسَمو ) :ةيآلا هذه يف يب يبلا نع هلظ ةريره يبأ نع ٤-

 رصقلا كلذ يف ءؤلؤل نم ةنجا يف رصق» :لاق «:٠۲ 4 ٍنْذَع تّكُج ىف ةَ
 يف ءءارضخ ةدرمز نم اتيب نوعبس راد لك يف ءار ةتوقاي نم اراد نوعبس

 لک ىلع نول لک نم اشارف نوعبس ریرس لک ىلع «ءاریرس نوعبس تیب لک
 نوعبس ةدئام لك ىلع «ةدئام نوعبس تيب لك يف «نيعلا روحلا نم ةأرما شارف

 يف نمؤملا كبك هللا يطعيف «ةفيصوو افيصو نوعبس تيب لك يف «ماعطلا نم اننول

 .(هلک كلذ ىلع يتأي ام ةدحاو ةادغ

 يف يرذنملا لاقو .تاقث هلاحرو ۱۹١/۳ دمحأ هاور ٤٠١/٠١: عمحملا يف يمثيهلا لاق )١(

 هحرخأو ٥۹ ةنحلا ةفص يف ميعن وبأ هجرحأو .ديج دانسإب دمحأ هاور ٤/٤ ۳١: بيغرتلا

 .كلام نب سنأ ثيدح نم ٠٠٠۹/۳ يراحبلا

 يف يناربطلاو ٤۳/۹ رازبلاو ۱۷۹/۱۰ يربطلاو ٠٠١/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ (۲)

 يق خيشلا وبأو ۳۷۷ ةنجلا ةفص يف يناهبصألاو ٠١٠/١ طسوألاو ٠١١/١۸ ريبكلا

 نب رسح هيفو ۳٠/۷: عمحملا يف يمثيملا لاق ۲۸١. ثعبلا يت يقهيبلاو ١١٠١/۳ ةمظعلا

 :ريثك نبا لاق .تاقث يناربطلا لاحر ةيقبو «رماع نب ديعس هقثو دقو «فضيعض وهو دقرف

 كلمب ال افيعض رسجلا ناك اذإو ءادح فيعض رسجلا اذه نإف بيرغ ثيدحلا اذهو

 يرصبلا نسحلاو متاح يبأ نبا هفرعي مل ةفيلح نب نسحلاو حصي ال :يقارعلا لاق .لاصتالا

 .روهمحجلا لوق ىلع ةريره يبأ نم عمسي م
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 ةنجلا ةفص ةلاسر تابيغملا باتك

 ةنجلا لهأ تاجرد باب

 لأ نإ : هللا لوسر لاق :لاق هي ديعس يبا نع ٥-

 الأ ءامسلا قافآ نم علاطلا مجنلا نورت امك مهتحت نم مهاريل ىلعلا تاجردلا

 .«امعنأو «مهنم رمعو ركب اب بو

 ةنجلا لهأ نإ» :لاق كب هللا لوسر نأ ؛هظ دعس نب لهس نع ٦-

 يقرشلا وأ ‹يقرشلا هاري يبرغلا يردلا بكوكلا نوءارت امك ةفرغلا نوءارتيل

 ."«يبرغلا هاري

 نيب ام ءةجرد ةئام ةنحجلا» :لاق يي ىبلا نع 4ف ةريره يبا نع -۷

 ۰ . ماع ةئام نیتجرد لک

 نيب ام «ةجرد ةئام ةنجلا» :لاق بب يبنلا نع هلظ ةريره يأ نع -۸

 .(ماع ةئام نيتجرد لك

 :لوقيف «ةجردلا هل عفرتل لحرلا نإ :لاق هل ةريره يبأ نع -۹

 .كل كدلو رافغتساب :هل لاقيف «هذه يل ىنأ !بر اي

 نوءارتيل ةنحلا لهأ نإ» :لاق ي يبلا نع هل ةريره يأ نع -۰

 ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ٥۷/١ ةحام نباو 1. o/¥ يذمرتلاو ۲۷/٣ دما هجرحخا (۱)

 ۲۱۷۷/٤. ملسمو ۱۱۸۸/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 .۱۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)
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 علاطلا وأ قفألا يف يبرغلا بكوكلاو يقرشلا بك وكلا نوءارتي امك «فرغلا يف
 «ءىلب» :لاق ؟نويبنلا كعلوأ !هللا لوسر اي :اولاق «تاجردلا لضافت يف

 .«نيلسرملا اوقدصو هلوسرو للاب اونمآ ماوقأو «هدیب يسفن يذلاو

 ةنجلل» :لاق ب هللا لوسر نأ ؛هإخ يردخلا ديعس يأ نع ١-
 ."(يهتعسول ةدحاو يف اوعمتجا نيم اعلا نأ ولو .ةجرد ةئام

 ةئام» :لي هللا لوسر لاق :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع -۲

 ءامسلا نيب ام دعبأو «ضرألاو ءامسلا نيب ام نيتجردلا نيب ام «ةنجلا يف ةجرد

 . لک هلا ليبس يف نيدهاجملل» :لاق ؟نمل ! هللا لوسر اي :تلق «ضرألاو

 نيدعاقلا ىلع نيدهاحملا كك هللا لضف :لاق «زيريم نبا نع -۴

 نيتحردلا نيب ام ةحرد نوعبس يه :لاق «هنم تاحجرد اميظع ارجأ ةحجرد

 .اماع نوعبس رمضملا داوجلا سرفلا ودع

 ىلعألا روزي ةنجلا لهأ نأ انغلب :لاق «لاله نب ديمح نع ٤-
 .ىلعألا لفسألا روزي الو «لفسألا

 يق وهو .حيحص ننسح ثيدح :لاقو 1۹٠/٤ يذمرتلاو ٠٠٠/۲ دمحأ هجرحأ )١(

 .دعس نب لهسو ديعس يأ ةياور نم ۲٠۷۷/٤( ملسمو ۱۱۸۸/۳ يراحبلا) نيحیحصلا

 سودرفلا ق يمليدلاو ٥۳۲/۲ ىلعي وبأو 1۷٦/٤ يذمرتلاو ۲۹/۳ دمحأ هحرحأ (۲)

 .بيرغ ثیدح :يذمرتلا لاق ۲

 يراخبلاو ظفللا يق رسي فالتحخا عم ٠١١٠/۳ ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 .ةريره يأ نع ۱ ۳
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 ىلعألا ةرايزب لفسألل نذۇي ال :لاق «ريثك يبا نب حي نع ٥-

 .ءاشي ثيح ةنحلا نم روزي هل نذؤي هنإف كك هللا ف روزي ناک نم الإ

 ىلإ ةفرغ نم جرح نييلع لهأ نم لحر نكلو ءال :ليقف ؟قرب ةنحلا يأ

 ةنحلا لحد اذإ نمؤملا نإ :لاق «يلبحلا نمححرلا دبع يبأ نع -۷

 انج رز نم ةا ل فرغ نم ةفرغلا لعد هاو «مداخ فلآ نونا هاقات
 نهيلإ فوشتيف «دحربزلا ءارو نم هل نيعارتيف [هحاوزأ هيتأيف] ءارضح
 كيلإ دجربزلا طئاح زواجتن م انإ !انبيبح اي :هل نولوقيف :لاق «احرف

 .اهئوضو ةدحربزلا ءافص نم كلذو «دعب

 :لاق ٠٠ :درع لاإ 4 هلآ دنع تجرد مه :لاق «كاحضلا نع -۸

 يذلا ىري الو «هتليضف هب لضف دق يذلا ىريف «ضعب نم لضفأ مهضعب
 .سانلا نم دحأ هيلع لضف هنأ هنم لفسأ

 نإ» :لاق ي هللا لوسر نأ دهشأ :لاق هظ ديعس يبأ نع -۹

 ابأ نإو ءءامسلا قفأ يف يردلا بكو كلا نورت امك نييلع لهأ نوريل ةنجلا لسهأ

 .(امعنأو امهنمل رمعو ركب

 ٥ هجرخت قبس (۱)
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 ءةنجلا يف ةجرد ةليسولا» :لاق يك يبلا نع هل ديعس يبأ نع ٠-

 سوؤر ىلع اهينيتؤي نأ كك هللا لأسأف ءاهنم ىلعأ ةجرد ةنجلا يف سيل

 .'(قئالخلا ۱(

 نباو ٤۳١/٤ سودرفلا ف يمليدلاو ۸٩/١ طسوألا يف يناربطلاو ۸۳/١ دمحأ هحرحأ )١(
 دهاوش هل ثيدحلا :يرامغلا لاق رخآ يف هححصو عضوم يف يطويسلا هنسحو هيودرم

 حيحص ثيدحلا نع لاق يطويسلا ناك نإف ةحيحص يهو اهريغو نيحيحصلا يف ةحرخم

 رظنلاب لاق امک نسح وھف نسح لاق ناک نِإو «ہدهاوش رابتعاب لاق امک حیحص وھف
 . ينابلألا هححصو .هدنس ىلإ
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 ةنجلا لهأ كلم باب

 4 ج اريك المو اًميعت َتْنْأَر ن نار اذاو  :دهاحم نع -۰۱
 .نذاب الإ مهيلع ةكئالملا لحدت الو «امیظع [۲ ١ :ناستإل]

 هتکيرأ ىلع ائکتم نوکی نمؤملا نإ :لاق لف ةمامأ يأ نع-۲

 نيطامسلا فرط دنعو «مدخلا نم ناطامس هدنعو «ةنحجلا لحد اذإ

 مدخلا ىندأ موقيف «نذأتسي ك هللا ةكئالم نم كلملا لبقيف «بوبم باب

 «نذأتسي كلم :هيلي يذلل لوقيف «نذأتسي كلملاب وه اذإف «بابلا ىلإ

 نمؤملا غلبي تح كلذك «نذأتسي كلم هيلي يذلل هيلي يذلا لوقيو

 يذلل هيلي يذلا لوقيو «اونذئا :نمؤملا ىلإ مهبرقأ لوقيو ءاونذئا :لوقيف

 «هل حتفيف «بابلا دنع يذلا مهاصقأ غلبي تح كلذك ءاونذئا :هيلي

 ذإ هلزام يف كبك هللا يلو انيب :لاق «محازم نب كاحضلا نع -۳

 يلو ىلع كك هللا لوسرل نذأتسا :نذآلل لاقف كلك هللا نم لوسر هانأ

 . «نذأتسي كك هللا نم لوسر اذه !هللا يلو اي :لوقيف «نذآلا لحديف «هللا

 هيدي نیب عضیف «ّكک هللا يلو ىلع لحديف «هل نذأيف :لاق «هل نذئا :لاق

 نأ كرمأيو «مالسلا كيلع ئرقي كبر نإ !هّللا يلو اي :لوقيف «ةفحت

 ‹نآلا اذه نم تلك امنإ :لوقيف ءافنآ لكأ ماعطب ههبشيف «هذه نم لكأت

 .نافص يأ )١(

-Voe- 



 لك معط اهنم دحيف اهنم لكأيف ءاهنم لكأت نأ كرمأي كبر نإ :لوقيف

 .[٠۲:ةرغل] 4 اهبلشتم هب أوثتأو ط :ىلاعت هلوق كلذف «ةنحلا يف ةرم

 َتْيَأَر اذاو ) :الت مث «مهبکارم ركذ هنأ ؛ي سابع نبا نع - ۰ ٤

 .4 ج ارب المو اًمیعَت َتَيأَر ًث

 اكلم اًميعَت تَنَ من َتَنَأر ادو :هلوق يف (بعك نع - ۰.0

 .مهيلع نذأتستف « قأتف «ةكئالملا مهبر مهيلإ لسري :لاق 4 ج ۰ ایبک

 ىلع ءهشرَع ناڪ و ۾ :ک هللا لوق يٿ هڪ سابع نبا نع ٦-
 اهقبطأ «ىرحأ اهنود ذختا مث «ةنح هسفنل ذختا :لاق «|ءدرمإ 4 ءآَملأ

 لاق يتلا ي يهو !٠٠:نمو ( 2 ناتج امهنود نیو :آرق م ءةدحاو ةولؤلب

 أوثاك اّمِب ءآزَج نبع ةَرَق نم مل ِيفخُأآَم م فئ ملغت الف : :نک هللا

 موی لک مھیتأی «ءاهيف ام قئالخلا ملعي ال يتلا يه ىهو [۷٠:ةدحسلا 4 ` َنولَمعي

 .ةيحت وأ «لضفت وأ «ةفحت اهنم

 راهنأ نإ» :لاق ب يبنلا نع هل يرعشألا ىسوم يبأ نع -۷

 ةميخل اهيف نمؤملل نإو ءاهراهنأ اهدعب عدصت مث «ندع ةنج نم جرخت ةنجلا

 '(اضعب مهضعب یری ال نوله اهیف هل اليم نوتس اهوط

 ءزجلا وهو .ءايضلاو هيودرم نباو ايندلا يبأ نبا هجرحأ ۸۲/١: ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 حيحص وهف ثيدحلا نم يناثلا ءزجلا امأو ۸٤ مقرب مدقت دقو طقف ثيدحلا نم لوألا

 ۲۱۸۲/٤. هحیحص یف ملسم هجرحا
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 يف موق نوکی» :لاق ی هللا لوسر نأ ؛دلظ دوعسم نبا نع -۸

 رهن يف نولستغيف «ةنحجلا ىندأ يف اونوكيف مهجرخي مث ءاونوكي نأ هللا ءاش ام رانلا

 مهمعطأل ايندلا لهأ مهدحأ فاضأ ول .نويمنهجلا ةنجلا لهأ مهيمسيف «ةايحلا

 .'«يهجوزو :-لاق هبسحأو- مهفلو مهشرفو مهاقسو

 سودرفلا يف يمليدلاو ۳۹٤/۸ ىلعي وبأو.١/٤٠٠ دمحأو ۲٠۳/١ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۱)
 لاقو ٤٤۸/١١ نابح نبا هححصو ٠١۷/١١ خيراتلا يف ركاسع نباو ٠٠٥/١

 .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاقو .تاقث هتاور :يريصوبلا
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 ةنجلا لهأ مدخ باب

 لفسأ نإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق 4 كلام نب سنأ نع-۹

 . داخ فالآ ةرشع هسأر ىلع موقي نم ةجرد نيعجأ ةنجلا لهأ

 سيلو- ةلزام ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق 4ط ةريره يبأ نع-٠

 .هبحاص عم تسيل ةفرط هعم الإ مداخ مهنم

 هلو الإ ةنجلا لهأ نم لحر نم ام :لاق «لاله نب ديح نع-١۱

 .هبحاص هيلع سيل لمع ىلع الإ نزاخ مهنم سيل نزاخ فلأ

 .ؤلؤللا مهنأك «مداخ فلأ نوعبس هاقلتي ةنجلا

 مهنم امو- ةلزام ةنحلا لهأ ىندأ نإ :لاق ل ةريره يبا نع ٣۳-

 ةفيرط مهنم مداخ لك عم «مداحخ فالآ ةرشع هيلع ودغي نمل :-يند

 نم لحرلل فصيل هنإ :لاق «يرفاعملا نمحرلا دبع يبأ نع-٤

 ةيلحلا يق ميعن وبأو ۳٤۲/۷ طسوألا يق يناربطلاو ٥۳٦/١ دهزلا يف كرابملا نبا هحرحأ )١(

 نبا ظفاحلا لاقو . تاق هتاور طس وألا دانسإ :يطويسلاو يرذنملاو يمثيهلا لاق ٦/1۷

 . .يوق هدانسإ :رجح
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 اوشم ىشم اذإ تح «هناملغ نم امهيفرط ىري ال ""نيطامس ةنحلا لهأ
 .هءارو ٠

 ىندأ نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هڪ يردخلا ديعس يأ نع ٥-

 هل بصنیو «ةجوز نوعبسو نادٹاو «مداخ فلأ نوناغ هل يذلا ةلزنم ةا لهأ

 .(ءاعنص ىلإ ةيباحلا نيب امك «دجربزو توقايو لول نم ةبق

 .نيفص يأ (۱)

 وبأو .بیرغ ثیدح :لاقو 110/4 يذمرتلاو 1/۳ دمحأو ۸۰/۱ كرابملا نبا هحجرحأ (۲)

 .قشمد لامع نم ةيرق :ةيباجلا . ٠١٤/٠١ نابح نبا هححصو ٠٥۳۲/۲ ىلعي
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 ةنجلا لهأ ناسل باب

 نع يرهزلا تلأس :لاق «زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع نع ١-
 .يبرع هنا ينغلب :لاقف «ةنحللا لهأ ناسل

 .يبرع ةنجلا لهأ ناسل :لاق هه سابع نبا نع -۷

 .يبرع ةنحلا لهأ ناسل :لاق «باهش نبا نع -۸

 لهأ لخدي» :4#4 هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع -۹

 نسح ىلع «كلملا عارذب اعارذ نوتس ءاليا مدآ لوط ىلع ةنجلا ةنجلا

 درج ي دمحم ناسل یلعو «ةنس نیئالثو ثالث یسیع دالیم ىلعو «فسوي

 .'(نولحکم «درم

 .يبرع ةنجلا لهأ ناسل :لاق «يرهزلا نع-٠

 موقي نأ داكي ال طلتحا دق ناك :يراحبلا هيف لاق حارحجلا نب داور فعضل ؛فيعض هدانسإ )١(

 هحرحأ نم دحأ ملو .سانلا هيلع هعباتي ال هيوري ام ةماع :يدع نبا لاقو .دیزی لاقیو هثیدح

 يذلاو «ملعأ هللاو فنصملا هب درفنا ام وهف طقف فنصملل هبسني هركذ نم لك لب ظفللا اذهب

 هجرحا .نیلحکم ادرم ادرج نیٹالثو ثالث دالیم يف مدآ ةروص ىلع :سنا ثیدح نم حص

 يف ءايضلا هححصو ٠٦/٣ ةيلحلاو ۲٠۲ ةنحجلا ةفص يف ميعن وبأو ٠٤ دواد يأ نب ركب وبأ

 امك داور تادايز نم اهنإف .فسوي نسحو دمحم ناسل ىلع :اهيف سيلو ۲٠٠/۷ ةراتحلا

 هدانسإ :۳۹۸/۱۰-۳۹۹ عمحملا یف يمثیملا لاق ارصتخ ۱٤۰/۲ ریغصلا يف يناربطلا هج رح

 امره الو اطقس تومي دحأ نم ام :لاق ي هللا لوسر نأ ؛مادقملا ثيدح نم دهاش هلو .ديح

 ىلع ناك ةدجلا لهأ نم ناك نإف «ةنس نيئالثو ثالث نبا ثعب الإ كلذ نيب اميف سانلا اغنإو

 .لابلاك اومخفو اومظع رانلا لهأ نم ناك نمو «بويأ بلقو فسوي ةروصو مدآ ةحسم
 .يوانملاو يرذنملاو يمثيملا هدانسإ نسحو ٠٦٦ ثعبلا يق يقهيبلاو ۲۸٠/۲١ يناربطلا هاور
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 ةنجلا ةفص ةلاسر تابيغملا باتك

 ةنجلا لهأ يلح باب

 نإ» :لاق ليك هللا لوسر نع هلظ يردخملا ديعس يأ نع ١-

 .'«برغملاو قرشملا نيب ام ءيضت اهنم ةؤلؤل

 .ةنحلا له يلح نع اهدعب اولأست الف «سمشلا عاعش ءوضب بهذل

 هنم نسحأ لاحرلا ىلع ةنجلا يف يلحلا :لاق «نسحلا نع ٣۴-

 (اؤلولو بهذ نم رواسأ نما هيف تولي » :ًأرقي ناكو «ءاسنلا ىلع

 .ةيآلا [٠۲:ح]

 الجر نأ ول» :لاق كيب يبلا نع هلظ صاقو يأ نب دعس نع -

 ."(موجنلا ءوض سمشلا

 نابح نبا هححصو 11/۲1 ريرحج نباو o0/۲ ىلعي وبأو Yor دمحأ هجرحأ )١(

 .يطويسلاو يمثيملا هدانسإ نسحو ١
 .بيرغ ثيدح :لاقو 1۷۸/٤ يذمرتلاو ٠٦۹/١ دهحأو ٠۲١/١ كرابملا نبا هحرحأ (۲)

 ةراتخملا ف ءايضلا هححصو ۳۹۳/۸ طسوألا يف يناربطلاو ٠۹/٤ دنسملا يف رازبلاو

 .ملعأ هللاف .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاقو ۳
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 ةنجلا لهأ باوبأ

 ةنجلل» :ل هللا لوسر لاق :لاق بل دوعسم نب هللا دبع نع ٥-
 .(باوبأ ةينا

 يتلا يتمأ باب» :لي هللا لوسر لاق :لاق 4 رمع نبا نع-

 داكت ىتح هيلع نوطغضنيل مهنإ مث ءاثالث بكارلا ةريسم هضرع ةنحجلا هنم لخدت

 ."(لوزت مهبکانم

 ام نأ يل ركذ دقلو :هتبطح يف لاق 4ط ناوزغ نب ةبتع نع -۷

 موي هيلع نيتأيلو «ةنس نيعبرأ ةريسم ةنحلا عيراصم نم نيعارصم نيب

 .ماحزلا نم ظيظك وهو

 نيب» :لوقي يلب يبلا تعم :لاق بط يريشقلا ةيواعم نع -۸

 ۲٠٠۹/٠٠١ ریبکلا يف يناربطلاو ٤۲۹/۸ یلعی وبأو ۲۰۸/۱ ةبیش يبا نب رکب وبا هجرحُا (۱)

 .ديج هدنس :يمثيملا لاقو .هححصو ۲۹۰/٤ مكاحلاو

 :يذمرتلا لاق ۲۹/۲ سودرفلا يف يمليدلاو ٠۰۷/۹ ىلعي وبأو 1۸٤4/٤ يذمرتلا هجرحخأ (۲)

 . :لاقو «هفرعي ملف ثيدحلا اذه نع -يراخبلا ينعي- ادمحم تلأسو «بيرغ ثيدح اذه

 .هللا دبع نب ماس نع ریکانم رکب بأ نب دلاخل

 .نيباب يأ (۳)

 لماكلا يف يدع نباو ۱۷۸ ةنجلا ةفص يف ميعن وبأو ٠ ثعبلا يق دواد يبأ نبا هحرحأ )٤(

 وبأو ٠/١ دمحأ دنع وهو ٤۰۱/۱١ نابح نبا هححصو ۲۳۹ ثعبلا يف يقهيبلاو ۲

 .ةنس نيعبرأ ةريسم :ظفلب ٠۷۷ ةنجلا ةفص ينو ٠٠٠١/١ ةيلحلا ق ميعن
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 ةنحلا ةفص ةلاسر تابيخملا بانک
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 ليربج يناتأ» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع-۹

 :هل ركب وب لاق «يتمأ هنم لخدت يذلا ةنجلا باب ينارأف «يدييب ذخأف

 ركب ابأ اي كنإ امأ» ئ هللا لوسر لاقف !كعم ينأ هللا لوسر اي تددو

 . يتم نم ةنجلا لخدي نم لوأ

 نم نيجوز قفنأ نم» :لب هللا لوسر لاق :لاق هط ةريره يبأ نع ۰

 ناك نمو «ةالصلا باب نم يعد ؛ةالصلا لهأ نم ناك نإف ك هللا ليبس يف هلام
 باب نم يعد ؛داهجلا لهأ نم ناك نمو «ةقدصلا باب نم يعد ؛ةقدصلا لهأ نم

 قيدصلا ركب وبأ لاقف «نايرلا باب نم يعد ؛مايصلا لهأ نم ناك نمو «داهجلا

 ىعدي لهف ؟يعد اهيأ نم ةرورض نم دحأ ىلع له !هللا لوسر اي :هف

 .(مهنم نوكت نأ وجرأل ينإو «معن» :لاق ؟هللا لوسر اي دحأ اهلك اھنم

 نيمئاصلل» :لاق هللا لوسر نأ ؛ بط دعس نب لهس نع ۳

 مهرخآ لخد اذإف «مهريغ هنم دحأ لخدي ال ءنايرلا :هل لاقي ةنجلا يف باب

 طسوألا يق يناربطلاو ۲٠١/٤ دواد وبأو ۲۲٠/١ ةباحصلا لئاضف يف دمحأ هجرحأ )١(

 هقفاوو .هاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۷۷/۳ مكاحلاو ۳

 .يبهذلا هيلع

 ۷١١/۲. ملسمو ٦۷/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 ثيدحلاو ۱۹۸/٤ یرغصلاو ٩٤/۲ یربکلا يف يئاسنلا ةياور هذهو «حيحص ثيدح (۳)

 .۸۰۸/۲ ملسمو 1۷/۲ يراخبلا هجرحأ
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 نم لوأ انأ» هللا لوسر لاق :لاق لڪ كلام نب سن نع -۲

 .«اهعقعقيف ةنحلا باب ةقلحب ذخأي

 ةينامث نأك مانملا يف تيأر :لاق «رمع نب هللا دبع نب ماس نع -۳

 اذه :ليقف ؟بابلا اذه نأش ام :تلقف ءادحاو اباب الإ تحتف ةنجلا باوبأ

 .رهظلا يرتشأ انأو تحبصأف :لاق «دهاحت ملو داهجلا باب

 موي ةدحجلا باب يتآ» :لب هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع ٤-

 .”(كلبق دحأل حتفأ ال

 ءب هللا لوسر دي ىلإ رظنأ ينأك :لاق هه كلام نب سنأ نع -°
 . (اهعقعقأف ةنجلا باب ةقلحج ذخآ» :لوقي وهو

 ةينا ةنجلل» :ي هللا لوسر لاق :لاق «بابح نب سنوي نع ٦-
 باب اهنمو «نيدهاجلا باب اهنمو نيمئاصلا بابو «نيلصما باب اهنم «باوبأ

 ري ةسمخلا فانصألا هذه نم دحأ سيلف «نيلصاولا باب اهنمو «نيقدصملا

 ىرت ام :هلظ ركب وبأ لاق «!هللا دبع اي انيلإ مله :هوعدي مهلك الإ ةنجلا ةنزخب

 سودرفلا يف يمليدلاو 1۸/۷ ىلعي وبأو ٠٠۸/١ يذمرتلاو ٠١/١ يمرادلا هحرحأ (۱)
 سنا ثيدح نم ۱۸۸/١ ملسم جرحأو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ١

 .توصتل اهك ر حأ يأ :اهعقعقيف .ةنجلا باب عرقي نم لوأ انأو :هعفري

 .۱۸۸/۱ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 وه تنأ» :لاق ؟هللا لوسر اي ءالؤه بحاص ىلع

 ناك سانلا دشأب ىتؤي» : هللا لوسر لاق :لاق هل و سنا نع - ۴۷

 غبصيف «ةدحلا يف ةغبص هوغبصا :كك هللا لوقيف ءةنجلا لهأ نم ايندلا يف ءالب

 ههرکت ائیشو ‹طق اسؤب تیأر له !مدآ نبا ای :ک هللا لوقيف «ةغبص اهيف

 . طق ههركأ ائيش تیأر ام كتزعو ءال :لاق ؟طق

 ركذي وهو ب هللا لوسر عم هنأ ؛ هڪ دعس نب لهس نع -۸

 بلق ىلع رطح الو «تعم نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف» :لوققي ةنجلا

 (رشب

 “(اهیف امو ايندلا نم ريخ «ةنجلا يف

 نم ةنحلا نلخديل» :لک هللا لوسر لاق :لاق 4ط لهس نع - 4

 لحد ال اضع ب| مهضعب ذخآ «نوکسمتم < «فلأ ةئامعبم وأ ءافلأ نوعبس يتمأ

 “٠ردبلا ةليل رمقلا ةروص ءوض ىلع مههوجوو «مهرخآ لخدی یتح مغو

 ةنحلا ةفص يف ميعن وبأ هجرخأ «بابخ نب سنوي فعضل فيعض وهو «لسرم هدانسإ )١(

 ٥
 .۲۸۹/۰ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۲)

 .ةريره يبأ نع ١٠۸١/۳ يراخبلا ين هوحنو ۳ مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۳)
 )٤( يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح ١٠۸۷/۳.

 )٥( ملسمو ۳۳۹۹/۰ يراخبلا هجرحا ‹«حیحص ثیدح ۱۹۸/۱.
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 :هل لاقي نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ :لاق هل لهس نع ١-

 :لاق «شايع نب نامعنلا كلذب تثدحف :مزاح وبأ لاق .هعم هلثمو «اذه

 .هلاثمأ ةرشع كل :لاق هنأ 4فط يردخلا ديعس يبأ ىلع دهشأ

 لاق ءةنجلا هللا قللخ امل» :لل هللا لوسر لاق :لاق هل يبأ نع - ۲

 هل كتزعو !بر اي :لاقف ءاهيلإ رظنف بهذف :لاق ءاهيلإ رظناف بهذا :ليربجل

 بهذف ءاهيلإ رظناف بهذا :لاق مث هراكملاب اهفحف ءاهلخد الإ دحأ اهب عمسي

 كك هللا قلخ املف «دحأ اهلخدي ال نأ تيشخ دقل كتزعو :لاقف ءاهيلإ رظنف
 !بر اي :لاقف ءاهيلإ رظنف بهذف ءاهيلإ رظناف بهذا !ليربج اي :لاق ءرانلا

 !ليريج اي :لاق مث «تاوهشلاب اهفحف ءاهلخديف دحأ اهب عمسي ال كتزعو
 نأ تيشخ دقل كتزعو !بر اي :لاقف ءاهيلإ رظنف بهذف ءاهيلإ رظناف بهذا
 .'(اهلخد الإ دحأ ىقبي ال

 هراكلاب ةنحجلا تفحر» : هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع - ۳
 .'«تاوهشلاب رانلا تفحو

 لاق ٠۲١/۳ يئاسنلاو 14۳/٤١ يذمرتلاو ۲۳٠/٤ دواد وبأو ٠٠٤/۲ دمحأ هجرحأ (۱)
 .۷۹/۱ مکاحلاو ٤۰٩/۱٩ نابح نبا هححصو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا

 ۲۱۷٤/٤. ملسم هجرحخا «حیحص ثیدح (۲)
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 مهتاهزتنمو ةنجلا لهأ روازت باب

 ةنجلا لهأ لحد اذإ» : هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع-٤

 وأ ءاذ ريرس ىلإ اذ ريرس ريسيف «ضعب ىلإ مهضعب ناوخإلا قاتشيف :لاق ءةنجلا
 اهدحأ لوقي ءاذ ىكتيو ءاذ ىكتيف «ناعمتجي ىح «اذ ريرس ىلإ اذ ريرس

 يف انک موي «معن :هبحاص لوقيف ءانل كل هللا رفغ ءيشب ام ملعت :هبحاصل

 . ال رفغف كب هللا انوعدف ءاذکو اذک عضوم

 لهأ ميعن نم نإ» :لاق ع هللا لوسر نأ ؛عتام نب يفش نع ٥-

 ليخب ةعمجلا موي يف نوتؤي مهنأو «بجنلاو اياطملا ىلع نوروازتي مهنأ ةنجلا
 مهيتأتف كك هللا ءاش ثيح اهنوبکر یف «لوبت الو ثورت ال «ةمجلم ةجرسم

 امف ءانيلع يرطمأ :نولوقيف «هتعم“ نذأ الو «هتأر نيع ال ام اهيف «ةباحسلا لثم

 ريغ اجبر ك هللا ثعبي مث ‹مهينامأ قوف كلذ يهتني تح مهيلع رطللا لازی

 كسملا كلذ ذخأيف «مهلئاش نعو مهناعأ نع كسم نم انابتك فستف «ةيذؤم

 ام ىلع ةمج مهنم لجر لکلو «مهسوؤر ينو ءاهفراعم ينو «مهويخ يصاون يف

 ةيلحلا يف ميعن وبأو ١٠١١/۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٤۸٦/۲( رصتحملا) رازبلا هجرحأ )١(

 خيراتلا يف ركاسع نباو ۳۹۹ ثعبلا يف يقهيبلاو ٠۰۳١/۲ ءافعضلا يف يليقعلاو ٨

 لاحر هلاحر :يمثيملا لاقو .فيعضلا دانسإلا اذهب سنأ هب درفت :رازبلا لاق ١

 يقارعلا هفعضو .اقثو دقو نافيعض امو حيبص نب عيبرلاو رانيد نب ديعس ريغ حيحصلا

 ‹لوهجج حيبص نب عيبرلا نع يقشمد رانيد نب ديعس :ظفاحلاو يبهذلا لاقو «يرذنملاو

 .لقنلاب فورعع. سيلو هثيدح ىلع عباتي ال :يليقعلا لاق
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 یوس امیفو «لیخلا يفو «مامجلا كلت يف كسلا كلذ قلعتيف «هسفن تهتشا

 يدانت ةأرملا اذإف كك هللا ءاش ام ىلإ اوهتني تح نولبقي مث «بايثلا نم كلذ

 ؟تنأ نمو ؟تنأ ام :لوقيف «ةجاح انيف كل امأ !هللا دبع اني :كئلوأ ضعب

 :ةأرملا لوقتف «كناكم تملع تنك ام :لوقيف :لاق «كبحو كجوز انأ :لوقتف
 نيعأ ةّرَق نش مهل ىفخأ آم سقت ملعت الف :لاق ا هللا نأ ملعت ام وأ ٤ و ٢ ووو 2 اد و ها ا 0 ا
 م ر

 لغتشپ هلعلف ‹«يرو یلب :لوقيف [۷٠:ةدجسلا] نولمعي اوناک امہ ءازج

 اهنع هلغشي ام .دوعي الو تفتلي ال ءافيرخ نيعبرأ رادقم فقوملا كلذ دعب اهنع

 .(ةماركلاو ميعنلا نم هيف وه ام الإ

 سيعلا ىلع نوروازتيل ةنحلا لهأ نإ :لاق 4ط ةريره يأ نع ٠١-

 وأ ماطح كسلا رابغ "اهمسانم ريثت «سيملا لاحر اهيلع «"”روخلا

 .اهيف امو ايندلا رح نم ريح اهدحأ مامز

 نع لالا ليربج لأس هنأ لب يبنلا نع هه ةريره يبأ نع - ۷

 4أ ءاَس نم الإ ضرألا ف نمو تولا ينم وعصف) :ةيآلا هله
 ك هللا مهنعبي ءءادهشلا مه» :لاق «؟اوقعصي نأ هللا اشي م نيذلا نم)» [۸٠:رمزل]

 ‹توقاي نم بئاجنب رشحلا نم ةكئالم مهاقلتت «هشرع لوح مهفايسأ نيدلقتم

 .ادح بيرغ لسرم ثيدح اذهو :ريثك نبا لاق 1۹/١ دهزلا يق كرابملا نبا هجرحخأ (۱)

 نم لوطأ اهربوو ذفني رعش اه رابوألا لاوط دولحلا تاقيقر ةربغلا ىلإ رمحلا لبإلا :روخلا (۲)

 .ربولا رئاس

 .ريعبلا فح :مسنملا .لاحرلا هنم لمعت رجش :سيملا (۳)
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 نيلأ اهمامزو ‹«قربتسإلاو سدنسلا اهتنعأ «بهذلا لئاحرب «ضيبألا ردلا اهتمزأ

 ‹لويخ ىلع ةنجلا يف نوريسي «لاجرلا راصبأ دم اهماطخ دم «ريرحلا نم

 فيك «هبلإ رظنن ىلاعتو كرابت انبر ىلإ انب اوقلطنا :ةهزنلا لوط دنع نولوقي

 نطوم يف دبع ىلإ كبك هللا كحض اذإو ءمهيلإ يهإ كحضي ؟هقلخ نيب يضقي

)0 
 (هیلع باسح الف

 :لوقي 4 هللا لوسر تعم :لاق هه يلع نب نسحلا نع -۸

 «بهذ نم ليخ اهلفسأ نمو «للح اهالعأ نم جرخي ةرجشل ةنجلا يف نإ»

 دم اهوطخ «ةحنجأ اه «لوبت الو ثورت ال ردو توقاي نم «ةمجلم ةجرسم

 مهنم لفسأ «نيذلا لوقيف ءاوءاش ثيح مهب ريطتف ءةنجلا لهأ اهبك ريف ءاهرصب

 ليللا نولصي اوناك مهنإ :مم لاقيف ؟ةماركلا هذه كدابع غلب ام !بر اي :ةجرد

 «نولخبت متنکو نوقفنی اوناکو «نولکأت متنکو نوموصی اوناکو «نومانت متنأو

 .'(نونبجت متنکو نولتاقی اوناکو

 رذنملا نباو دارفألا يف ينطقرادلاو ۳٠٠/١( بلاطملا) ىلعي وبأ هحجرحأ :يطويسلا لاق )١(

 وبأ هاور :ريثك نبا لاق .ثعبلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو هححصو ۲۷۷/۲ مکاحلاو

 يف يمليدلا هاورو .فورعم ريغ شايع نب ليعامسإ خيش الإ تاقث مهلك هلاحرو ىلعي

 ٠٠١/١. بعشلا يف يقهيبلاو ۳٠۲/۲ سودرفلا

 ٠١۸۸/۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۲٠٠٦/١ خيراتلا يف بيطخلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۲)

 مكحو «هنع اتكسو ٠٤٠١/١ بيغرتلا يف يرذنملاو ۳۷٤ يداحلا يف ميقلا نبا هدروأو

 نبا هعباتو ٠٥١/۲ ءىلآللا يف يطويسلا هيلع هرقأو ۲٠٠/۳ عضولاب يزوجلا نبا هيلع

 مقر ليللا مايقو دجهتلا ةلاسر يف فنصلملا هاور نكلو ۳۷۸/۲ ةعيرشلا هيزت يف قارع

 .ملعأ هللاو عجاريلف ثيدحلا ىلع كانه مالكلا اناصفو لسرم دنسب ٠
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 لوسر اي :لاقف ييي يبلا ىلإ لحر ءاح :لاق «طباس نبا نع -۹
 ءاشت امف ةنجلا هللا كلخدأ نإ» :لاق .ليخلا بحأ ينإف ؟ليح ةنحلا يفأ !هللا

 (تئش ةنجلا يأ يف كب ريطي ناحانج هل ءار ةتوقاي نم اسرف بكرت نأ

 هللا كلخدأ نإ !يبارعأ اي» :لاق ؟لبإ ةنحلا يأ !هللا لوسر اي :يبارعألا لاقف

 .'(كنيع تذلو .كسفن تهتشا ام اهيف كل نإف ؛ةدجلا

 .نيعألا ذلتو «سفنألا يهتشت ام اهيف مه

 ‹«ليخلا قاتع ةنجلا يف :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع ١-

 ٠ اهله اهبكري «بئاجنلا مئاركو

 ١- جر ادو نمحَلا ىلا نيقَتملا رشح موي » :كاحضلا نع (

 ]سم:٠٠[ .لاحرلا اهيلع «بئاجنلا ىلع :لاق

 نوروازتي ةنجلا لهأ نإ» :لاق كي يبلا نع فط بويأ يبأ نع -۳

 لبإلا الإ مئاهبلا نم ءيش ةنجلا يف سيلو «توقايلا مهنأك ضيب بئاجن ىلع

 .یطلاو

 ٩۷/۲۰. ریرحج نباو 1۸۲/٤ يذمرتلا هجرحأ «لسرم (۱)
 .فيعض وهو حون نب رباح هيفو ۱۱۹/٤ یناربطلا هاور ٤١٠١/٠١: عمحنا يف يمثيملا لاق (۲)
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 ةنجلا لهأ قوس باب

 ام اقوس ةنجلا يف نإ» :إئ هللا لوسر لاق :لاق هه يلع نع-٤

 ةروص لجرلا ىهتشا اذإ ءءاسنلاو لاجرلا نم روصلا الإ ءارش الو عيب اهيف

 ءاهلثم قئالخلا ري م اتاوصأ نعفري نيعلا روحلل اعمتج اهيف نإو ءاهيف لحد
 الف تامعانلا نحنو ‹ طخسن الف تايضارلا نحو «ديبن الف تادلاخلا نحن :نلقي

 .'(!هل انکو انل ناک نمل یبوطف «سؤبن

 نأ هللا لأسأ :لاقف بط ةريره ابأ يقل هنأ ؛بيسملا نب ديعس نع ٠-

 اهيفو !ةريره ابأ اي :ديعس لاقف :لاق «ةنحلا قوس يف كنيبو ينيب عمجي

 اهولزاف اهولخد اذإ ةنجلا لهأ نأ» :ٍَي هللا لوسر ينربحأ «معن :لاق !؟قوس

 ‹هشرع مه زربيف ايندلا مايأ نم ةعمجلا موي رادقم يف مه نذؤيف «مهامعأ ردقب

 «توقاي نم ربانمو «رون نم ربانم مه عضيف ءةنجلا ضاير نم ةضور يف مه ىدبتيو

 نابثك ىلع مهاندأ سلجيو ءةضف نم ربانمو «بهذ نم ربانمو ءؤلؤل نم ربانمو
 :تلق :ةريره وبأ لاق «اسلجم مهنم لضفأ يساركلا باحصأ نأ نوري ام «كسلا

 ةيؤر يف نورامت له «معن» :لاق ؟ىلاعتو كرابت انبر ىرن له !هلا لوسر اي

 ىقبي ال قحو «مكبر ةيؤر يف نورامت ال كلذكف» :لاق ءال :انلق «؟رمقلاو سمشلا

 اذكو اذك موي يف تلمع له «نالف نب نالف اي :لوقي «هرضاح الإ سلجلا كلذ يف

 مه انيبف «هذه كتلزام تغلب كل ترفغعإ :لوقيف ؟يل رفغت ملأ !بر اي :لوقيف ءاذك

 .بيرغ ثيدح :لاقو 1۸٦/٤ يذمرتلاو ٠٠١١/١ دمحأ هجرحأ )١(
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 ءيش حير اودجي م ءاكسم مهيلع ترطمأو «مهقوف نم ةباحس مهتيشغ ذإ كلذك
 :لاق ءةماركلا نم مكل تددعأ ام ىلإ اوموق :كبك هللا لوقي مث :لاق «هنم بيطأ طق

 مو «بولقلا ىلع رطخي ملو «نويعلا رظنت م اب ءةكئالملا مهب تفح دقو اقوس نوتأيف
 يفو «عاتبي الو عيبي دحأ هيف سيلو ءانيهتشا ام انل لمحيو لمحنف «ناذآآلا هعمست

 ىري ام هعوريف «لجرلا لجرلا ىقليف ءاضعب مهضعب ةنجلا لهأ ىقلي قوسلا كلذ

 ال هنأ كلذو «هنم نسحأ هيلع لثمتي تح هثيدح رخآ يضقني امف «سابللا نم هيلع

 دقل :نولوقيف ءانؤابحأ اناقليف ءانلزانم ىلإ فرصنن مث :لاق ءاهيف نزحي نأ دحأل يغبني

 رابجلا انسلاج انإ :لوقنف ءهيلع انتقراف ام لضفأ بيطلاو لامحجلا نم كب نإو تئج

 .'(هب انبلقنا ام بلقنن نأ قحيو «مويلا یلاعتو كرابت

 ىلإ] انب اوقلطنا :ةنحلا لهأ لوقي :لاق هل كلام نب سنأ نع ۲١-

 دجن انإ :اولاق «مهحاوزأ ىلإ اوعحر اذإف «نابثك ىلإ نوقلطنيف [قوسلا
 متعجر دقل :نلقيف :لاق «مكدنع نم انجرح ذإ مكل تناك ام احر مكل

 .اندنع نم متحرحخ ذإ مکل ناک ام حیرب

 «كسم نابثك اقوس ةنحلا يف نإ :لاق هه كلام نب سنأ نع -۷

 «مهت ويب اهلخديف احير كلك هللا ثعبيف ءاهيلإ نوعمتجيو ءاهيلإ نوجرخي
 نولوقيف ءاندعب انسح متددزا دق :مهيلإ اوعحر اذإ مهولهأ مه لوقيف

 .اندعب انسح اضيأ متددزا دق :مهيلهأل

 .روفاك نم بثك ةنجلا (....) :لاق «يرهزلا نع -۸

 .بيرغ ثيذح :يذمرتلا لاق ٠١١١/۲ ةحجام نباو 1۸٥/٤ يذمرتلا هحرحخأ )١(
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 ةنجلا لهأ عامس باب

 روحلا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق ي كلام نب سنأ نع -0۹

 ."(مارک جاوزأل انئبخ «ناسحلا تاريخلا نحن :نلقي نينغتي ةدجلا يف نيعلا

 نبال شيرق نم لحر لاق :لاق «بويأ يبا نب دعس نع -۰
 يذلاو يإ :لاق ؟عامسلا يلإ ببح هنإف «عام نم ةنحلا يق :له :باهش

 هتحت هدحجربزلاو ؤلؤللا هلح ارجشل ةنحجلا يف نإ «هديب باهش نبا سفن

 نحنو «سؤبن الف تامعانلا نحن :نلقي «نآرقلاب نينغتي تادهان راوج
 نبحأف اضعب هضعب قفص رجشلا كلذ عم اذإف ‹«تومن الف تادلاخلا

 .!رجشلا تاوصأ مأ نسحأ يراوحلا تاوصأ ىردي الف «يراوجلا

 .ءاتغ :ةخنبت يف (۱)

 ايندلا يبأ نباو «مسي مل وار هيف دنسب ىلعي وبأ هاور :۲۳۹/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)
 ٠١٠/٤: بيغرتلا يف يرذنملا هنع لاق .براقتم دانسإب ۳٠١/١( طسوألا يف) يناربطلاو

 هلو :يريصوبلا لاق .اوقثو هلاجرو ١۱۹/٠١: عمحلا يف هنع يمشي لاقو .براقم هدانسإ

 تاوصأ نسحأب نهجاوزأ نينغيل ةنجلا لهأ حاوزأ نإ :هظفلو رمع نبا ثيدح نم دهاش
 نحن هنفخن الف تانمآلا نحن هنت الف تادلاخلا نحن :هب نينغي امن نإ طق دحأ اهعم

 .حيحصلا ةاورب ٠١۸/١ طسوألاو ۲٠۹/۱ ريغصلا يف يناربطلا هاور .هنعظن الف تاميقللا

 ٠٠٠/٤: يرذنملا لاقو .حيحصلا لاحر هلاحجرو 4۱۹/٠١: عمحلا يق يمشيملا لاق

 دبع نم ام :ةمامأ يبأ ثيدح نم اضيأ ۹١/۸ ريبكلا يف يناربطلاو .حيحصلا ةاور امهتاورو
 هع توص نسحأب ناينغت نيعلا رولا نم ناتنث هيلجر دنعو هسأر دنع الإ ةنجلا لخدي

 ين يقارعلا لاق .هسيدقتو هللا ديمحتب نكلو «ناطيشلا ريمازمب سيلو «نجلاو سنإلا
 .نسح دانسإب يناربطلا هاور ۲۷۸٠/١: ءايحإلا ثيداحأ جيرخت
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 ةنجلا ةفص ةلاسر تابيغملا باتك

 :نلقي «نهحاوزأل نينغتي نيعلا روحلا نأ ؛ديزي نب دلاخ نع ١-

 «توغ الف تادلاخلا نحنو «مارك بابش جاوزأ «ناسحلا تاريخلا نحن

 تاميقملا نحنو طحخسن الف تايضارلا نحنو «سؤبن الف تامعانلا نحو

 تهتنا « كبح انأو يح تنأ :بوتکم نهادحإ ردص يق «نعظن الف

 .كلثم يانيع ىرت الف «كدنع يسفن

 ةضْوَر ي :لاعت هلوق يف «ريشك يبأ نب حم نع -۲
 .ةذللاو عامسلا :ربحلا :لاق [٠:مورا] 2> وربي

 نسحأ كك هللا قلح نم سيل هنأ ينغلب :لاق «يعازوألا نع ۳٠-

 امف «عامسلا يف ذحأيف «ىلاعتو كرابت هرمأيف لا ليفارسإ نمم اتوص

 ام كلذب ثكميف « هتالص هيلع عطق الإ تاومسلا يف برقم كلم ىقبي

 ردق دابعلا ملعي ول [يلالحو] يتزعو :كبك هللا لوقيف «ثكعب نأ هللا ءاش

 .يريغ اودبع ام يتمظع

 توقايو دحربز اهرمت ةرجش ةنحلا يف نأ ؛ةبابل يبأ نب ةدبع نع ٤-

 .اهنم ذلأ عمسي مل تاوصأ امه عمسيف «قفصتف احر كك هللا لسريف «ؤلؤلو

 ام ردق «قاس ىلع ةرجش ةنجلا يف :لاق هل سابع نبا نع ٥-

 مهضعب يهتشيف ءاهلظ يف نوثدحتيف «ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي

 ةرجحشلا كلت كرحتف «ءةنحلا نم احير كلك هللا لسريف ءايندلا ومه ركذيو

 .ايندلا يف ناك وم لب
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 ةنحلا يف نأ تثدح :لاق «يثراحلا ديعس يبأ نب ديعس نع ٦-

 لهأ ىهتشا اذإف «ؤلؤللا اهله «بهذ نم بصق نم “اماحآ [ةرجش]

 مهيتأتف ءاحير ماحآلا كلت ىلع كبك هللا ثعب انسح اتوص اوعمسي نأ ةنجلا

 دنع نهجاوزأ نيقلتي نيعلا روحلا نأ ؛ريثك يبأ نب ىح نع -۷

 ‹طحخسن الف تايضارلا نحنف «مكانرظتنا ام لاط :نلقيف «ةنجلا باوبأ

 ‹«تعمس تاوصأ نسحأب «تومن الف تادلاخلاو «نعظن الف تاميقملاو

 .لدعم كءارو الو «دصقم كنود سيل «كبح انأو يبح تنأ :لوقتو

 :دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق «ردكنملا نب دمحم نع-۸

 ريمازمو وهللا سلاح نع مهعام أو مهسفتنأ نوهزني اوناك نيذلا نيأ
 يديمحت مهوعمسأ :ةكئالملل لوقي مث «كسملا ضاير مهونكسأ ؟ناطيشلا

 0 .يديجمنو

 .فتلملا ريثكلا رجشلا يهو ةمجأ عمج )١(
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 ةنجلا لهأ عامج باب

 ةنحلا لهأ سعأ :لب هللا لوسر لس :لاق بط ةريره يبأ نع -۹

 .'«عطقنت ال ةوهشو ءىفحي ال جرفو لمي ال ركذب «معن» :لاق ؟مهعاسن

 ؟ةنحلا لهأ عماجي له :لئس ي يبلا نأ ؛ههظ ةمامأ يبأ نع-١٠
 .(ةينم الو ينم ال نكلو ءاماحد اماحد «معن» :لاق

 ىلإ ىضفنأ !هللا لوسر اي :ليق :لاق 4 سابع نبا نع ١-

 ةادغلا يف يضفيل مهنم لجرلا نإ هديب يسفن يذلاو» :لاق ؟ةنجلا يق انئاسن

 ."ىارذع ةئام ىلإ ةدحاولا

 نب نمحرلا دبع هيفو ٤۸٤/١( رصتحملا) رازبلا هاور 4١۷/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق )١(

 فاحتإلا يف يريصوبلا لاق .تاقث هلاجر ةيقبو «بذك ريغب فيعض وهو «معنأ نب دايز
 يقيرفألا ىلع هرادم «دحاو دنسب رازبلاو «رمع يبأ نب حمي نب دمحم هاور ۸

 هاورو :تلق .نسح دانسإب ٠٤١۲/۲ ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هلو فيعض وهو

 ةنحلا ةفص يف ميعن وبأو ۳٤۸/١ هدنسم يف قاخحسإو ٠٠۲/۲ ءافعضلا يق يليقعلا كلذك

 نابح نبا هححصو .افوقوم ۸٦/١ دهزلا يق دانهو 5٦٦ ثعبلا يق يقهيبلاو

 ماق اذإف ءاهد اجد هديب يسفن يذلاو معن :لاق ؟ةنحلا ين ًاطن هل لیق :ظفلب ٤٩

 .ارکب ارهطم تعجر «اهنع
 لاحرو ديناسأب ۱۹۰/۸-۱۷۲ يناربطلا اهلك اهاور ٤۱۷/٠١: عمحلا يف يمثيهلا لاق (۲)

 ىلعي وبأ هاور :۲۳۷/۸ فاحتإلا يت يريصوبلا لاق .مهضعب يف فعض ىلع اوقثو اهضعب
 ءطولاو حاكنلا وه محدلا :اماحد .كلام يبأ نب دلاخ ةلاهحل ؛فيعض دنسب يلصوملا

 .جاعزإو عفدب
 دقو يراوحلا يبأ نب ديز هيفو ۳۲٣/٤ ىلعي وبأ هاور ٤۱٦/۱۰: عمحملا يق يمثيملا لاق (۳)

 س
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 وحن ل يبلا نع ا

 حكني له :يب هللا لوسر لحر لأس :لاق فط ةمامأ يأ نع -۳
 :اولاقف (هديب دمحم سفن يذلاو «معن)» لاق ؟نربرشیو نولکایو ةنجلا لهأ

 نكلو «نومختي الو نومرهي ال مهنإ» :لاقف ؟مهماعط عيحر بهذي نيأ

) 
 "«مهدولج نم ردحني كسم قرع مهدولج نم جرخي

 يف ىطعيل لجرلا نإ» لل هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع ٤-

 ةوق ىطعي» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ قيطنو :اولاق «اذك ىطعيو ءاذك ةنجلا

 . (ةئام

 ةنجلا َبلحَصأ َّنإط :كک هلوق يف طظ دوعسم نب هللا دبع نع - ۷

 .ىراذعلا ضاضتفا يق :لاق [ءء:س] 4 َنوهکف لعش نم

 ى

 وبأ هاور :۲۳۷/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاقو .تاقث هلاحر ةيقبو «فعض ىلع قثو
 رازبلا هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو «يمعلا ديز فعضل ؛فيعض دنسب ىلعي

 طسوألا يق يناربطلاو ٤۸١/۲( رصتخملا) رازبلا هاور ٤١۷/٠١: عمجملا يف يمشيهلا لاق (1)

 لاق .ةقث وهو «باوث نب دمحم ريغ حيحصلا لاحر اهلاحرو 1۸/۲ ريغصلاو ١

 .حيحص :رجح نبا ظفاحلا

 يف فعض ىلع اوقثو اهضعب لاحرو ديناسأب ۱١۷١ /۸ يناربطلا هاور :يمثيملا لاق (۲)

 نبا هححصو ۷۲/١ طسوألا يف يناربطلاو 1۷۷/٤ يذمرتلاو ۲۹۹ يسلايطلا هجرحأ (۳)
 ٠٠٥/۷. ةراتخملا يق ءايضلاو ٤١۴/١١ نابح
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 0s مک
 جر نوهكلف لع ي ۾ :كک هلوق يف هڪ سابع نبا نع ٦-

 .ىراذعلا ضاضتفا يف :لاق

 نوعبس ةنحلا لهأ نم لحرلا لوط :لاق «ريبج نب ديعس نع -۷
 نِإو ‹«ضرُأ بيرج رذبم اهدعقمو «الیم نوئالث ةأرملا لوطو اليم

 .ةذللا دحج اماع نيعبس اهدسحج يي يرحجتل هتوهش

 ةنحلا لهأ نم لحرلا نإ :لاق «طباس نب نمهحرلا دبع نع -۸

 امو ‹«بيث فالآ ةينامتو «ركب فالآ ةعبرأو ياروح ةئامسمخ جوزتيل

 «هبحاص امهنم لک محازی ال ءايندلا رمع لثم اهقناعي الإ ةدحاو نهنم

 ىتؤیل هنإو ءاهلك ايندلا رمع لثم هنم هتمهن يضقي امف ءاذغب ىتؤيل هنإو

 .اهلك ايندلا رمع هتذل هنم يضقي امف «هفك يف عضويف ءانإب

 اذإ نمؤملا نإ» :لاق لب يبلا نع هل يردخلا ديعس يبأ نع -۹

 . (هیهتشی امک «ةعاس يف هنسو هعضوو هلم ناک ةنحلا يف دلولا یھتشا

 ىري «ناتجوز نمؤملل» :لاق بي يبلا نع 4ظ ةريره يأ نع ٠-
 o ا
 . (امهبايث قوق نم امهفوس خم

 ةرشع اهنم زيفق لك ةزفقأ ةرشع وهو ةحاسملاو عارذلا مولعم رادقم :ضرألا نم بيرجلا )١(

 «ةفورعم ةليكم وهو بيرج رذبم يأ ضرألا نم ايرج انالف يلاولا عطقأ :لاقيو .ءارشعأ

 .زيفق رذبم يأ ازيفق هاطعأو
 نابح نبا هححصو ۱١۸٤/١ ةحام نباو 14٥/٤ يذمرتلاو 4/۳ دمحأ هجرحأ (۲)

 مهب جتح هلاحرف «حيحصلا طرش ىلع هدانسإ ۳٤۸: يداحلا يف ميقلا نبا لاق 1

 .ادج بیرغ هنکلو «هیف

 ةمظعلا يف خيشلا وبأو ۳۲١/١١ ىلعي وبأو ۳۸٠/۲ دمحأ هحرحأ «حیحص ثیدح (۳)
 ص
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 ةنحلا ةضص ةلاسر تابيغملا بانک

 الو اوعاش ام مهحاكن ةنحجلا لهأ :لاق «يعخنلا ميهاربإ نع - ٨۸۱

 .ةأشن ًاشنيف ىرحأ ةرظن اهيلإ رظني مث «ةأشن ًاشديف اهيلإ رظني «دلو

 «ةلح نوعبسو ةلح ةئام هيعبصأ نيبو «كلك هبر نم ةيحتب كلملا هيتأيل

 نالفل ينولت !ةرجش اي :رجشلا دال لوقيف «معن :لوقيف ؟اذه كبجعيو

 .هسفن تهتشا ام اذه نم

 نإ» :لاق ل هللا لوسر نع هل يردخلا ديعس يأ نع -۴۳

 ىلع برضتف ةأرما هيتأت مث «لوحتي نأ لبق ةنس نيعبس ةنجلا يف ىكتيل لجرلا

 ام ءيضت اهيلع ةؤلؤل ىندأ نإو «ةآرملا نم ىفصأ اهدخ يف ههجو رظنيف «هبكنم

 انأ :لوقتف ؟تنأ نم :اهأسيو «مالسلا دريف هيلع ملسدف برغملاو قرشملا نيب

 ‹«ىوط نم "نامعنلا لثم اهاندأ ءابوث نوعبس اهيلع نوكيل هىنإو ءديزملا نم

 ىندأ نإ ءاناجيتل مهيلع نإو كلذ ءارو نم اهقاس خم ىري ىتح هرصب اهذفنيف

 برغل او قرشملا نيب ام ءيضمل هيف ةؤلزل

 ول هديب يسفن يذلاو» :#4 هللا لوسر لاق :لاق هه سنأ نع - ۸٤

 ايچ

 ثيدح نم ۲۱۷۸/٤( ملسمو ۱۱۸٥/۳ يراخبلا) نيحیحصلا يف وهو ۳

 نسحلا نم محللا ءارو نم امهقوس خم ىري :هيفو ليوط
 .ءامعنلا نم :ةخسن ي 63

 .۲۲۲ مقرب هجيرخت قبس )۲
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 تأللو ءامهنيب ام تءاضأل ضرألا لهأ ىلع ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرما تعلطا

 "اهيف امو ايندلا نم ريخ اهسأر ىلع  اهفيصنلو ءاهحيرب امهنيب ام

 نهنم لحد نم ايندلا ءاسنل نإ :لاق «ةلبح يبأ نب نايح نع ٥-

 .ايندلا يف نلمع اع نيعلا روحلا ىلع الضف ةنجلا

 تآشنملا نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق ف كلام نب سنأ نع ١-

 راكب رهتلمجق ج : ءاشنإ ى هلتأشن اات :كإك هللا لوقي يناللا

 ۳ (اصمر اشمع ايندلا ف نک ياللا رئاجعلا نه [٠۲-۲۰:ةعقارلا]

4 
0 Ni o 

 نم ةأرما نأ ول» :لاق بئ يبلا نع هل كلام نب سنأ نع -۷

 اهجير دجولو ‹سمشلا ءوض اهؤوض دسل ءامسلا نم تعلطا ةنجلا لهأ ءاسن

 “«اهيف امو ايندلا نم ريخ اهفيصنلو «نيقفاخلا نيب نم

 .«ضرألاو تاومسلاو قفاوخلا نيب ام فرخرتل ادب ةنجلا نم رفظ

 يف ههحجو ىري ةنجلا لهأ نم لحرلا نإ :لاق «ةمركع نع -۹

 .اهرامخ يأ (۱)

 . ٠١۲۹/۳ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 :يذمرتلا لاق ۲۳۳/٠٠١ متاح يبأ نباو ۱۸٥/۲۷ ریرح نباو ٠۰۲/۰ يذمرتلا هجرحأ (۳)

 .ثيدحلا يف نافعضي يشاقرلا نابأ نب ديزيو ديبع نب یسومو بیرغ
 ۵ ترب رم حیحص تردحاو «ناآ یب دیری تعض ؛فیعض هدانا (4)

 )١( دمحأ هحرحأ ١/١۹۹- ۱۷١يذمرتلاو ٤/ 1۷۸ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ۳/۲١٠.
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 یرتو «اهرحن يف ههجو یریو «ههجو يټ اههجو یرتو «هتبحاص هجو

 «هدعاس ي اههحو یرتو ءاهمصعم يف ههحو یریو «هرحن يق اهھحو

 يٿ نولت ةلح سبلتو «هقاس ين اههجو ىرتو «ءاهقاس ي ههجو یريو

E ٤و 
 نم ةرهطم :لاق ٠:د 4 ةرهطُم ورا اهيف :دهاحج نع 4

 .دلولاو «ىنملاو ‹قازبلاو ‹طاخملاو «ماخنلاو «لوبلاو ‹طئاغلاو «ضيحلا
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 نيعلا روحلا باب

 فالآ ةعبرأ ةنحلا يق جوزي نمؤملا نأ ينغلب :لاق «يبلكلا نع ١-

 .ءاروخح ةئامسخو «بيث فالآ ةينامو «ركب

 ىف هتجوز دارأ املك نمؤملا :لاق بل رمع نب هللا دبع نع -۲

 بهذل اهمصعم ادب روحلا نم ةأرما نأ ول :لاق «بعك نع -۳

 .سمشلا ءوض

 «ةتافتلالا تفتلي مث «هئاسن ضعب ثدحي «ةنس نيعبس ردق ةدحاو ةءاكتا

 ؟تنأ نم :لوقيف ؟بيصن كيف انلامأ كل نآ دق :ىرحألا هيدانتف

 :لاق .[ E ¢ [a] ̀ ديزم ايدل :كك هللا لاق نيذلا نم انأ :لوقتف

 انل امأ كل نآ امأ :ىرحألا هيدانتف «ةتافتلالا تفتلي مت اهعم ثدحتيف

 قو ق هل لاق نيل نم اأ لوقف ؟تنآ نم :لوقيف ؟بیصت كبف

 رنو اکا موب دبع بسا ن هلا نإ لق تیا نم

 !ةنالف اي :هنفرشتسي «لوألا ليعرلا حرس اذإف «تافرشتسم ةنجلا لهأ

 . يحوز هللاو اذه «ةنالف جوز هللاو اذه
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 «ةذل ةءاكتا ةنس نيعبس عيكتي ةنحلا بحاص :لاق «تباث نع ٦-

 نآ دق :هل نلقيف «نهاري نکی ۾ هل جاوزأ اذاف «همدحو هحجاوزا هدنعو

 .بيصن كنم انل نوكي نأ كل

 برشلا لظقل ةباحسلا نإ :لاق «ىعالكلا ةبيط يبأ نع -۷

 «هيلع هتلاسأ الإ اغيش ديري دحأ امف ؟مكر طمأ اذام :لوقتف «ةنحلا لهأ نم

 بارت بعاوك انيرطمأ :لوقيل مهضعب نإ یتح

 ةنحلا لهأ ءاسن:نم ةأرما نأ ول :لاق هل سابع نبا نع -۸

 .لسعلا نم ىلحأ رحبألا كلت تناكل رحعبأ ةعبس ىف تقسب

 .برسلا :ةخسن يق )١(

 .لاثمألا بارتألاو .يدثلا دوهن :بعكلا (۲)

1۳ _ 



 نيحلا روحلا فص باب

 :لاقف «نهيلع هفقوأف «نيعلا روحلا ىلع يب فق !ليربج اي» :ككا ليربجل

 اوقنو ءاومرهي ملف اوبشو ءاونعظي ملف اولح موق يراوج نحن :نلق ؟نتنأ نم»
 «اونردی ملف

aنارفعزلا نم نقلح نيعلا روحلا :لاق «دهاحب نع . 

 تاودغ نم ةادغ نم ام :لاق «نمحرلا دبع نب ةملس يأ نع ٠١-

 اهيف هللا يلو ىلإ فزت الإ معن :لاق !؟تاودغ ةنجللو :ليق «ةنجلا

 .نارفعز نم تقلح «ءاشنإ يه امنإ ءءاوح الو مدآ اهدلي مل سورع

 نع روب مهجور ) : :هلوق ي « «ملسأ نب ڊ ديز نع ۲

 .نيعألا ناسح :نيعو ‹«فرطلا اهيف راحي يتلا :روحلا :لاق [٠.:دعدلإ

 «دلجلا ةقر نم فرطلا اهيف راح :روحلا :لاق «دهاحجم نع --۳

 .نوللا ءافصو

 .اهنيع داوس «داوسلا ةديدشلاو

 ثيدح نم اعوفرم يورو ةياهنلا يف ريثك نباو يداحلا يق ميقلا نبا هركذ «لسرم هدانسإ (۱)

 يف ظفاحلاو ۷/۳ ريثك نبا هركذ هريسفت يف متاح يبأ نبا هجرحأ ءارسإلا ةصق يق سنأ

 .۲۱۷/۷ حتفلا
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 نم ةأرملا رفشل :لاق هلط صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ٠-

 .رسنلا حانج نم لوطأ نيعلا روحلا

 ادي نأ ول :لاقفا«اموي بعك عم انك :لاق «ثايغ يبا نع ۰٦-

 امك ضرألا اه تءاضأل تيلد اهميتاوحو اهضايبب ءامسلا نم روحلا نم

 «هجولاب فيكف ءاهدي تلق اغنإ :لاق ءايندلا لهأل سمشلا ءيضت

 .!؟هدجربزو «هئلؤلو ‹هتوقایب «هحاتو «هلاجو «هنسحو «هضایبب

 رمت نأ ديزملا نم نإ :لاق «ىمرضحلا ةرم نب ريثك نع -۷

 ايش نولأسي الف ؟مكر طمأ نأ نوءاشت ام :لوقتف «ةنحجلا لهأب ةباحسلا

 نلوقأل دهشملا كلذ هللا اندهشأ نعل :ةرم نب ريثك لاقف «مهترطمأ الإ

 .تانیزم يراوح انيرطمُأ

 ةأرما يذؤت ال» :لاق ي يبنلا نع هظ لبح نب ذاعم نع ۳. ۸

 وه انف !هللا كلتاق هيذؤت ال :نيعلا روح لا نم هتجوز تلاق الإ ؛ايندلا يف اهجوز

 .«انيلإ كقرافي نأ كشوي «ليخد كدنع

 اددع رثكأل نيعلا روحلا نإ» :لاق ييي يبنلا نع ةمركع نع -۹

 ىلع هبلقب لبقأو «كنيد ىلع هنعأ مهللا :نلقي نلقي «نهجاوزأل نوعدي «مکنم

 يف يبهذلا لاق ۲٤٠٠/١ ةحجام نباو هنسحو ٤۷٦/٣ يذمزتلاو ۲٠٠١/١ دمحأ هجرحأ )١(

 .ينابلألا هححص و :لصتم حیحص هداننسإو V/6: ريسلا

-_ 1۰۵ _ 



 ةنحلا ةضص ةلاسر تابيغملا بانك

 .(!نيمحارلا محرأ اي «كتزعب انيلإ هغلبو «كتعاط

 «ةبعللا :اه لاقي اروح ةنجلا يف نإ :لاق فط دوعسم نبا نع - ١

 ىبوط :نلقيو ءاهفتک ىلع نهيدیأب نبرضي «اهب نبجعي نانحلا روح لک
 ناك نم :بوتكم اهينيع نيب ءاودجل كل نوبلاطلا ملعي ول !ةبعل اي كل

 .كڳک يبر اضرب لمعيلف «يلثم هل نوکي نا يغتبي

 !ىحمي ابأ اي :رانيد نب كلامل لاق هنأ ؛يملسلا ءاطع نع ١-

 نم ةنحلا لهأ اهب ىهابتي اروح ةنحجلا يف نإ !ءاطع اي :هل لاقف ءانقوش

 نع اوتامل اوتومي ال نأ ةنجلا لهأ ىلع بتك كك هللا نأ الول ءاهنسح

 .اماع نيعبرأ كلام لوق نم ادمك ءاطع لزي ملف .اهنسح نم مهرحخآ

 لاقف «لصوملاب اميكح ميكح يقل :لاق «دمحم نب رفعج نع -۲

 نههوجو رون نإف «نهيلإ قتشاف :لاق ءال :لاق ؟نيعلا روحلا ىلإ قاتشت :هل

 .ارهش هدوعن انمقأف «هلزام ىلإ لمحف «هيلع يشغف «كأ هللا رون نم

 [ةلصرح] نحنو نسحلا انيلإ رظن :لاق «موثلك نب ةعيبر نع ٣-

 !؟نيعلا روحلا ىلإ نوقاتشت امأ !بابشلا رشعم اي :لاقف «بابش

 ‹«حطس ىلع يناسيقلا ةزهح وبأو انأ تمن :لاق «يمرضحلا نع ٤-

 ام «ةزمح ابأ اي :تلقف «حابصلا ىلإ هشارف يق بلقتي هيلإ رظنأ تلعجف

 نباو ۲۹۹/٤ بیغرتلا يت يرذنملا نم لك فنصملل هبسنو «فيعض وهو لسرم هدانسإ )١(
 .۳۳۸ يداحلا يق ميقلا

 - ۱۹ ۔



 ينأك ىح ءءاروح يل تلثمت «تعجطضا امل ينإ :لاق «ةليللا تدقر

 اذه :لاقف «ناميلس ابأ هب تثدحف .يدلح سم دق اهدلجب تسسح

 .اقاتشم ناک لحر

8Cل لثم دق !تبًأ اي :ناميلس یبا لاق :لاق «نامیلس يبا نع  

 .اهلك كل لثمتي هلعل «تبثا !ىب اي :هل تلق «ءاروح سأر

 اذإف ءاشنإ نيعلا روحلا قلح ًاشني :لاق «ناميلس يبأ نع ١-

 .مايخلا نهيلع ةكئالملا تبرض نهقلخ لماكت

 [۷۲:نمرلا] 4 ر مايخلا ف ّتَر وصَقَم 5 روح :ےلاص يأ نع - ۷

 .ةنحجلا يف ىراذع :لاق

 ةريخ لكلو «'ةريح ملسم لكل :لاق هلط هللا دبع نع -۸

 باب لك نم موي لك اهيلع لحدي «باوبأ ةعبرأ ةميحخ لكلو ةميح

 الو «تارفذ الو «تاحرم نسل «كلذ لبق نكت م ةماركو ةيدهو ةفحت

 .نونکم ضیب نهنأک «نیع روح «تاحامط الو «"'تارخب
 ر
 روس

 ٩۹ - ونک ضب مأک :ريبج نب ديعس نع ¢ ]الصافات:٤۹[

 )١( لاما ةريثكلا قلخلا ةنسحلا هحولا ةنسحلا بسحلا ةفيرشلا.بسنلا ةعركلا :ءاسنلا نم ةريخلا

 .تبجنأ تدلو اذإ قتلا

 .تارخس :ةخسن يق )۲(

- 1۰0¥ _ 



“a 

 ٠- 2ر ناَجَرَملأَو ثوقايلا هناك $ :كإك هلوق يف «نسحلا نع (
 .ناجرملا ضايب يق توقايلا ءافص :لاق [ء۸:نمرلا]

 .راغصلا :ناجرملاو «رابكلا :ؤلؤللا :لاق «نسحلا نع-١

 :لاق يب يبلا نع هي هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع -۲

 ال نمؤملل لهأ اهنم ةيواز لك يف ءاليم نوعبس ءامسلا يف اهوط «ةرد ةميخلا»

 .'«نورحآلا مهاری

 ةنعبا يف ةميخلا :لاق هإظ هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع -۳
 .نهيلع فوطي «نمؤملل جاوزأ اهنم ةيحان لك يف «ةدحاو ةلؤل

 تروصقَح روح :كک هلوق يف ط د دوعسم نب هللا دبع نع £

 .فوحجم رد :لاق [۷۲:نہرلا] € " ماّيخلآ ف

Yoنوعبس اهن «ةدحاو ةولؤل ةميخلا :لاق هلظ د ءادردلا يأ نع  

 .رد نم اهلک ءاباب

 "بهذ نم عاصم فالآ ةر اه سر

 :لاق [۷۲:نمرل] 4 © مايخلآ ف تروصقع روح :دهاحب نع -۷

 ۲۱۸۲/٤. ملسمو ۱۱۸۰/۳ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۱)

 .ةتس وأ لايمأ ةثالث :خسرفلا (۲)
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 يه «الدب مهب ندري ال ‹«نهجاوزأ ىلع الإ سفنألاو نيعألا تازوصقم

 .ةدحاو ةۇلؤل ةميخلا :دهاحج :لاق .ؤلؤللا مايح

 .تاسوبح :لاق 4 ٌتّروصَقَم ط :لاق «كاحضلا نع -۸

7 
 :لاق [٠.:نمرلا] 4 ناسح تريح نهيف) :كاحضلا نع ۳4

 م وو

 4 ج: مايحلآ ف ت روصَقَم وح » :ظ سابع نسبا نع م.

 اهو «خسرف اهضرعو خسرف اهوط «ةفوحب ةرد نم ةميخلا :لاق [٠٠:نحرلاإ
 هيلع لخدي ءاخسرف نوسم هرود «قدارس هلوح «بهذ نم باب فلآ
 5 هلوق كىلذف ءا هللا دنع نم ةيدهب كلم اهنم باب لك نم

 دعا 4 ا باب لك نم مهَيلع نولي ةکتَلَملاو
 ف تروصقم روح ) :هظ هيبأ نع ديز نب ةماسأ نع ۳

 .تاعلطتم الو ‹ تافرشم ال :لاق [۷۲:نمراا] 4 جر ماّيحْلآ

 :لاق [۲:نحرل] 4 تّروصَقَم :يظرقلا بعك نب دمحم نع -۲

 .لاجحلا ىف تاسوبحم

 ريط» :ي هللا لوسر لاق :لاق هلط ط ورمع نب هللا دبع نع - ۳

 . معنا نم تخبلا لاثمأ ةنجلا

 .روتسلاو ةرسألاو بايثلاب نيزي تيب يهو ةفورعم :سورعلا ةلجحو .ةبقلا لثم :ةلجحملا عمج )١(

 دبع ثيدح نم «هجرحخ نم ىلع فقأ مو دايز نب نمحرلا دبع فعضل.؛فيغض هدانسإ ()

 هب

 - 1۹۹ ۔



 رْيَط محلو ) :ةيآلا هذه نسحلا الت :لاق «ينزاملا عفان نع -

 لاقف «ةنجلا ريط» :ل هللا لوسر لاق :لاق مث [٠٠:هصرل] 4 ج نوصي اَّمَم
 ءاهنم معنأ اهتلكأ» :لاق ؟ةمعانل ريطلا كلت نإ !هللا لوسر اي :ركب وبأ

 :نسحلا لاقف “«!ركب ابأ اي اهنم لكأت نأ وجرأل ينإ «هديب يسفن يذلاو

 ل٤ هيبن ءاحر هللا بیخي الو ءاهنم نلكأيل هللاو

 كنإ» :لك هللا لوسر لاق :لاق هلظ دوعسم نب هللا دبع نع ٥-

 .(ايوشم كيدي نيب رخيف «هيهتشتف ةنحجلا يف ريطلا ىلإ رظنل

 اكا ليربج يناتأ» :لع هللا لوسر لاق :لاق هل ةفيذح نع ١-

 ام :تلقف ءءادوس ةعمل اهطسو يف اذإو «هاوضأو يئارملا نسحأك ةآرم هفك يو

 نم موي :لاق ؟ةعمجلا امو :تلق «ةعمجلا هذه :لاق ؟اهيف ىرأ يتلا ةعمللا هذه

 ءهلهأل هيف ىجري امو ءاندلا يف هفرشو هلضفب كربخأو «ميظع ىلاعت كبر مايأ

 رمأ هيف عج كك هللا ناف ءايندلا يف هلضفو هفرش امأو ؛ةرحآلا يف همساب كربخأو

 ةمأ وأ ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاس هيف نإف «هلهأل هيف ىجري ام امأو «قلحلا

 ةرخآلا يف هلضفو هفرش امأو «هايإ اشاطعأ الإ اريخ لك هللا اهيف نالأسي ةملسم

 ا

 تحخبلا لاغمأك ةنحلا ريط نإ :ظفلب سنأ ثيدح نم ۲۲۱/۳ دمحا جرحأو ورمع نب هللا

 ٠١/١. ةراتخملا يف ءايضلا هححص .ةنجلا رجش يف ىعرت

 نع يورو ٠٠١ دهزلا يف كرابملا نباو ۳٤۹/١ ةبيش يبأ نبا هجرحخأ «لسرم هدانسإ )١(
 .۷۹ مقرب سنا نع الوصوم مدقتو ۳۲۰ ثعبلا يف يقهيبلا هجرحأ السرم ةداتق

 ٠١٤ مقرب هجیرخت مدقت (۲)
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 ترج «رانلا ىلإ رانلا لهأو ءةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ ريص اذإ كك هللا نإف ءهماو

 رادقم كبك هللا ملعأف راهن الو ليل اهيف سيل «يلايللا هذهو مايألا هذه مهيلع

 ىدان «مهتعمج ىلإ ةعمجلا لهأ جرخي نيح ةعمجلا موي ناك اذإف ءهتاعاسو كلذ

 ال ديزملا يداوو :لاق .ديزملا يداو ىلإ اوجرخا !ةنجلا لهأ اي :دانم ةنجلا لهأ

 ءامسلا يف اهسرؤر «كسملا نابنك هيف ءب هللا الإ هضرعو هلوطو هتعس ملعي

 «ربانمب مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ناملغ جرخيف» :لاق -تدب يتلا :ينعي-

 موقلا ذخأو «مه تعضو اذإف «توقاي نم يساركب نينمؤملا ناملغ جرخيو

 نم هلخدتف «كسملا كلذ ريثت «ةريغملا ىعدت اجبر مهيلع كلك هللا ثعب مهسلاج

 عنصت فيك ملعأ حيرلا كلت «مهراعشأو مههوجو نم هجرختو «مهبايث تحت

 ليقف «ضرألا هجو ىلع بيط لك اهيلإ عفد ول مكدحأ ةأرما نم كسملا كلذب
 كلت نم كسملا كلذب عنصت اع ملعأ حيرلا كلت تناك ةلق هيف كعنمي ال :اه

 «هشرع ةلمح ىلإ كلك هللا يحوي مث :لاق «بيطلا كلذ اهيلإ عفد ول ةأرما

 ينوعاطأ نيذلا يدابع نيأ :هنم نوعمسي ام لوأ نوكيف «مهرهظأ نيب هوعضوف

 ءديزملا موي اذهف «ينولأساف ؟يرمأ اوعبتاو «يلسر اوقدصو «ينوري ملو بيغلاب
 كاك هللا عجريو !انع ضراف كنع انيضر بر :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف

 اذهف ينولأست امف «يرايد مكنكسأ مل مكنع ضرأ م ول !ةنحجلا لهأ اي نأ :مهيلإ

 هللا فشكيف !هيلإ رظنن كهجو بر :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف ؟ديزملا موي

 مهنأ ىضق هنأ الول ءيش هرون نم مهاشغيف «مه ىلجتيف «بجحلا كلت نع كك

 «مكلزانم ىلإ اوعجرا :مهه لاقي مث «هرون نم مهاشغي ام اوقرتحال نوقرتحب ال

 -۔ ۱٩۱٩-



 ءهيف ناك ام ىلع فعضلا مهنم دحاو لك يطعأ دقو مهزانم ىلإ نوعجريف

 ‹هرون نم مهيشغ امن مهيلع نيفخو «نهيلع اوفخ دقو ‹مهجاوزأ ىلإ نوعجريف

 لوقيف ءاهيلع اوناك يتلا مهروص ىلإ اوعجري تح دارتو رونلا دارت اوعجار اذإف

 ءاهريغ ىلع متعجرو ءةروص ىلع اندنع نم متجرخ دقل :مهجاوزآ مه
 هب طاحأ ام ءهللاو هيإ :لاق ءهنم انرظنف انل ىلجت كلك هللا نأ كلذ :نولوقيف

 «مهوق رکذف «مهیري نأ ءاش ام هلالجو هتمظع نم مهارأ دق هنکلو ‹قلخ

 مايأ ةعبس لك يف مهلف ءاهميعنو ةنحلا كسم يف نوبلقتي مهف :لاق «هنم انرظنف

 كلف :كك هللا لوق كلذف» :4# هللا لوسر لاق «هيف اوناك ام ىلع فعضلا
 ( ج نودع اوئاک امی ارج نيَعأ ةرق ق مهل ىف آم رف ملت ر ا و

 (٠ ر ةدحسلا]

 نع ناورم نب زيزعلا دبع تلأس :لاق «يماميلا يفيص نع -۷
 ‹«سيخ موي لك يف ىلاعت هللا ىلإ نودفي مهنإ :لاق «ةنحجلا لهأ دفو

 اذه كريرسب كنم هريرسب فرعأ مهنم ناسنإ لك «ةرسأ مه عضويف

 ذحأو هيلع اودعق اذإف -كلذ ىلع يفيص مسقأو :لاق- هيلع تنأ يذلا

 !يدفوو يناريجو يقلحو يدابع :ىلاعتو كرابت لاق «مهسلاحجب موقلا
 اوءاش ام اهنم نولكأيف «تحخبلا لاثمأ ضيب ريطب نوتؤيف :لاق «مهومعطأ

 ءاومعط دق !يدفوو يناريحو يقلحخو يدابع :ىلاعتو كرابت لوقي مث

 .كورتم وهو بيطم نب مساقلا هيفو ۲۸۹/۷ رازبلا هاور ٤۲۲/٠١: يمثيملا لاق )١(
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 يدابع :لوقي مث ءاهنم نوقسيف تش ناولأ نم ةينآب نوتؤيف «مهوقسا

 تار ءيجتف «مهوهکف «اوبرشو اومعط دق !يدفوو يناريحو يقلخو

 يقلحو «يدابع :لوقي مث «اوءاش ام اهنم نولكأيف «ىلدم رجش

 ءيجتف «مهوسکا ءاوهکفو ءاوقسو «اومعط دق !يدفوو «يناريحو

 مسقأو- للحلا الإ تبنت م «نول لكو رمحأو رضحأو رفصأ رجش تارمف

 يدابع :لوقي مث «صمقو للح مهيلع رثنتف -اهريغ تتبنأ ام يفيص

 مهوبيط اوسكو اوهكفو اوبرشو اومعط دق !يدفوو يناريحو يقلحخو

 تخفنف رفذألا ضيبألا كسملا قيرابأب ةريثملا اه لاقي حير مهيلع تحاهف]

 ءارو نم لحو زع برلا مهادان مث «ماتق الو رابغ ريغ نم مههوجو ىلع

 اوبرشو اومعط دق !يدفوو ناريجو يقلخو يدابع :لوقي مث [بجحلا

 ك مه ىلجت اذإف «يلإ اورظني ىتح ممه نيلججأل ءاوبيطو اوسكو اوهكفو

 لوقيف «مكلزانم ىلإ اوعحرا :مه لاقي مث مههوجو ترضن هيلإ اورظنف

 ءاهریغ ىلع متعحرو «ةروص ىلع اندنع نم متحرح :مهحاوزأ مه

 .انهوجو ترضنف هيلإ انرظنف ءانل ىلحت كك هللا نأ كلذ :نولوقيف

 َنيذلَل ٭ » :ةيآلا هذه الت هنأ ؛ىليل يأ نب نمحرلا دبع نع-۸

 اوطعأ «ةنجلا ةنحلا لهأ لحد اذإ :لاق (٠٠:سسوإ 4 ةدايزَو ىسْحْلا اوبس

 «هوطعت مانيش مكقح نم ىقب دق هنإ :مه ك هللا لوقیف ءاولأس ام اھیف

 .روثنملا ردلا نم كردتسا لصألاب ضايب )١(
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 «ةنحلا ىنسحلاف ءاغيش كلذ دنع اوطعأ ام نوكي الف كلك مه ىلجتيف

 دعب [!٠:سنر] 4 ٌهَلذ لَو ٌرَسَق مُهَهوُجُو هَر الو كاك هللا لإ رظنلا ةدايزلاو
 .ىلاعتو كرابت مهبر ىلإ مهرظن

 :لوقي يي هللا لوسر تعم :لاق هه رمع نب هللا دبع نع -۹

 لجر» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟ةجرد ةنجلا لهأ لفسأب مكربخأ الأ»
 نأ كل نآ دق ءانديسب ابحرم :نولوقيف .هناملغ هاقلتيف ةنجلا باب نم لخدي

 ىريف هلاش نعو هنيمي نع رظني مث ءةنس نيعبرأ يبارزلا هل دمتف :لاق ءانروزت
 ىیارمج ةتوقاي هل تعفر ىهتنا اذإ تح كل :لاقيف ؟انهه نمل :لوقيف «نانجلا

 ةفرغ لك يف «ةفرغ نوعبس بعش لك يف ءابعش نوعبس اه ءارضخ ةدجربزو

 کتا هکلم ریرس ىلإ یهتنا اذإ تح یقریف «'''هقراو اقرا :لوقیف ءاباب نوعبس
 ‹«بهذ نم ةفحص نيعبسب هيلإ ىعسيف «لوصف هيف هل «لیم يف ليم هتعس «هيلع

 مث ءاهوأ ةذل دجي امك اهرخآ ةذل دج ءاهتخأ نول نم اهيف ةفحص اهيف سيل

 هوكر تا :ناملغلل لوقي مث «ىهتشا ام اهنم برشيف «ةبرشألا ناولأب هيلع ىعسي

 ىلع ةسلاج نيعلا روحلا نم ءاروح اذإف رظني مث «ناملغلا قلطنيف «هجاوزأو

 خم ىريف ءاهتبحاص نول نم ةلح اهنم سيل «ةلح نوعبس اهيلع ءاهكلم ريرس

 :لوقيف اهيلإ رظنيف «كلذ قوف ةوسكلاو «مظعلاو مدلاو محللا ءارو نم اهقاس
 نيعبرأ اهيلإ رظنيف «كل نئبخ ياللا نم ءنيعلا روحلا نم انأ :لوقتف ؟تنأ ام

 .دعصا يأ (۱)
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 ال ةنس نيعبرأ اهيلإ يقتريف .بيصن كيف انل نوكي نأ كل نآ امأ :لوقتف

 ميعن ال نأ اونظو «غلبم لك مهنم ميعنلا غلب اذإ تح ءاهنع هرصب فرصي

 ءىلاعتو كرابت نمحرلا هجو ىلإ نورظنيف كبك برلا مه ىلجت ءهنم لضفأ
 :كک :لوقي غم «نجرلا ليلهتب نوبواجتيف !نولله ةنجلا لهأ اي :لوقيف

 هبر 5 دواد دجمیف :لاق ءایندلا يف ندجمت تنك امک يندجمف مق !دواد ای

 لک

 یفلرل اتَدنع هل ٌناَو  :ىلاعت هلوق يف «رانید نب كلام نع--٠

 عضوف عيفر ربنع. رم ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق [٠ه:سإ 4ر بام َنسحَو

 يذلا ميحخرلا نسحلا توصلا كلذب ندجم !دواد اي :يدون م «ةنجلا يف

 لهأ ميعن عيمج دواد توص خر فتسیف .ايندلا راد يف هب يندجمت تنک

 .4 ج باسم سْحَو ىقلرل ادع هل واو $ :لاعت هلوق كلذف «نانجلا

 نإ :ةكئالملل لوقي كك هللا نإ :لاق «بشوح نب رهش نع ۴٣١-

 اوعمسأف «يلحأ نم هنوعديف ايندلا يف نسحلا توصلا نوبحي اوناك يدابع

 اهلثم اوعمسي م «ريبكتو حيبستو ليلهت نم تاوصأب نوذخأيف «يدابع

 .طق

 لاق ءايندلا يب نباو ۲٦۸/١ ديمه نب دبع هاور ۲٤١/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق )١(

 ميقلا نبا هبسنو .نآلا مهفرعأ ال نم هدانسإ يف ۲۷۸/٤-: بيغرتلا- يرذنملا ظفاحلا

 . ۱٤٩/۸ رکاسع نبا رصتخم ي وهو ينطقرادلل
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 ةدايزلا :اولاق ب طباس نباو ةفيذحو قيدصلا ركب يبأ نع -۲

 .لك هللا هجو ىلإ رظنلا

 «هبذع الإ هنع ادحأ ك هللا بحجح ام :لاق ‹كرابملا نبا نع - ٣

 ميحَجْلآأولاص ممن ج : نوبوُجَحَمَل اوي مهر نع مهتا : أرقم

 .ةي ۇرلاب : لاق [۷٠-٠٠:نيففطلا] ¶ N ` وبدت ہہ مُتنک یدل اه لاق و < س

t4ةنجلا تلخد» :4 هللا لوسر لاق :لاق هل و بعك نب يبا نع  

 .(كسملا اهبارت ءؤلؤللا ذبانج اهيف اذإف

 هل يرعشألا ىسوم ابأ تعم :لاق ‹يميجهلا ةميمت يبأ نع - ٠

 [««:سنربإ 4 ةدايزو ىتسحلا اوتسخأ يدلل ٠ :هلوق يف «ربنملا اذه ىلع

 .كلك مهبر هحو ىلإ رظنلا :ةدايزلا :لاق

 مركأ :اهلهأو ةنجلا ركذ ةظعوم يق ءامكحلا ضعب لاقو ۷

 ةرحآلا ريصاقم جرد حور ىلإ راصو ةرظانلا ةنحجلاب رفظ رهاز جلبأب

 مايخ مهيلع تلدهت دق ىنملا قوفو «لامآلا نم رثكأ ىطعأف انمن اه راكبأو

 نوصغ فرغلا نم هيلع ةمنستم تلسلستو اهرامغنأ فئارط ؤلؤللا

 يف ءايضلا هححصو ۷١/١ محجعملا يف ىلعي وبأو ٠٤١/١ دمحأ نب هللا دبع هجرحأ )١(
 يف رذ يبأ ةياور نم ٠٤۸/١ ملسمو ٠۲١۷/۳ يراخبلا يق وهو ۳٣۳٠/۳ ةراتحخلل
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 عم تكسمتو ءاهراكبأ رصاوق ةيندعلا لاجحلا ق تنيزتو ءاهراجشأ

 لام نسحب ةضفلا روصق تفانأو ءاهنابثك ضاير ميعنلا حئ اور بیط

 ههحجو تاحبس تكحضو «اهنايقع صلاخب ةينبملا هلزانم تفرشأو «اهناينب

 ي روبحلا ةذل يهالملا ذلأو روبحلا كلملا وهف ءاهناكس هوحو ةرضن ىلإ

 نم هللا ةصلاخ لهأ ىلع قلغت الو ءاهبابش مرهي ال «سيدارفلا نم ضاير

 ريغلاب تافآلا قرطت الو ءاهتحص ىلع ماقسألا اودعت الو ءاهباوبأ ءايلوألا
 ميعنلا راد رارق دلح ًاوبتو «ميقملا كلملا ةحسف يف عفترا دق اهتمعن فيك

 قناعو ءاهضرع ةرسأ ىلع ندع ةنح ين ًاكتا دق معنم نم نسحأ لهو

 يف رطخي نيع ريرق ءاهفصو نسح نع نيلجترملا تاغل تلك ةحونغم
 ةمئاد كلك هللا هجو لإ رظنلا ةمارك هتدمأ دقو ءاهروصق باحرو اهللح

 واق نيج روبلاو كللا تاحرد ين هلا ناربج امت دق لابو ءاهرورس

 [٣«رطن] 4 ج وک س روم اَمر تإ نرحل اتع بَ یدل هلل دملا

 رع
 هاوهي ناك دق امي اهيف هيلإ تكحض ةمعن يف دغر دغرتسم

 هاوثم دلخلا ناتح يف معنم هقرفم قوف لالح جات هيلع

 هافک نسحلل اهب تاكحضتسم ةدجسعم رد نم رواسأ هل

 هافاهليبقت ذل لمي نأام اهتميحخ ردص ف هلح قناعم
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 هانمت دق ام هسفن ترکذأ دق اھب لح موی یبوط مث ھل یبوط

 هللا هراح اهيف دلخلاو كلاب ةجهب ةنح يف اكلم هب مركأ

 ناك اذإ نيعلا روحلا نأ ؛تثدح :لاق «نادعم نب دلاحخ نع -۸

 لوقتف :لاق «فوفصلاك نكي ىتح «نلزنو نبيطتو نيزت فحز

 هيلع لمح نإف «نکحاوزأ بلغ فيك يحوز نيرت امأ :اهتابحاوصل
 هتذحأ لتق نإو !هاتأوساو :تلاقو ءاههجو تطغو تيحتسا «فشكناف

 .اهرحن ىلإ هتمض مث ءاهفك يٿ هتلعج الا همد نم ةرطق عدت ملف

 اكب نب يلع انثدح يربنعلا ريثك نب ىح نب نسحلا نع -“۹
 «هب فلحي يذلاو :لاق «لوحكم نع لجر نع يرازفلا قاحسإ يأ نع
 مدقي نأ مكنم ءاش نمف «لجعلا نانس فرط ىلعل ءاروحلا ريرس نإ
 .ادیدش ءاکب يلع یکبو :لاق «مدقیلف

 -يلولا :ينعي- لوقي هنأ :ينغلب :لاق « هللا دبع نب قاحسإ نع ٠-

 ا 2 2 نع ڑوحد )و نتا :هل لاقيف «نيعلا يهتشأ :ةنجلا يف

 ( ج وثكم رضب رهَنأك » نهنإ :لاقيف «ضايبلا يهتشأ :لوقيف
 :هل لقب ("فلك اههجو يف نوكي نأ ىشحأ :لوقيف [؛ه:تناصلا

 ذرکت نأ ىشحأ :لوقيف [٠«:نحرل] 4 جب ْناَجَرَملاو ثوقايلآ هناك »
 إ :لوقيف [۷:نہرلا 4 2 دالا ف تروم قش روحو :هل لاقيف «ةفيفح

 .ةرمحلاو داوسلا نيب نول :ليقو .مسمسلاك هحولا ولعي ءيش :فلكلا )١(
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 و نهتمطي ر

 .[٤۷:نحرل] 4 ر اج و هلق سن رهتمطي لإ :ل لاقیف ںویغ

 اهبرشي «مينستل تلا ءامو ۷ تسن] ( ج میس : ا سابع نا لاقو :لاق

 .نيميلا باحصأل جزمتو "فرص نوبرقما

 سودرفلا نانحج نيب ميعنلا نانح :لاق «رانيد كلام نع-١۳۵

 :لاق ءاهنكسي نمو :ليق «ةنحلا درو نم نقلح راوح اهيفو «ندع نانو

 مهبالصأ تنا نيذلاو «ينوبقار يقمظع اوركذ املف يصاعمل اب اومه نيذلا

 "”فيصولا روحلا نم ءاروحلا ثعبت :لاق «ناميلس يبأ نع -۲

 «ىلاعت هللا يلوب لعف ام رظناف بهذا !كاحيو :لوقتف ءاهفئاصو نم
 قأیف ءارخآ افیصو ٹعبتف ءامهعطبتستف ءارحآ افیصو ثعبتف « هقطبتستف
 دنع هتكرت :لوقيف « يناثلا يتأيو «نازيملا دنع هتكرت :لوقيف «لوألا

 ‹حرفلا اهلبقتسيف «ةنحلا باب لحد دق :لوقيف ثلاثلا يتأيو «طارصلا

 ال ام اهحير نم هميشايخ لحديف «هتقنتعا ىتأ اذإف «ةنحلا باب ىلع موقتف

 .ادبأ ج رخي

 ءاروح نع ةيظاحخ ةشيشح كتلغش :لاق «يسيقلا حاير نع -۴

 0 .ةيضرم

 .اصلاخ يأ (۱)

 .دبعلا :فيصضولا (۲)

 - ۱۹۹ ۔



 ىلإ مهروصق نم ةنجلا لهأ جرخي :لاق «ناميلس يأ نع ٤-

 يسرك ىلع ةسلاح نهيف ءاروحلاو :ناميلس وبأ لاق .راهنألا كلت ئطاش

 ديري فیکف «يسرکلا بناح نم اهتزیجع تحرح دق «لیم ين ليم
 .راهنألا ىطاش ىلع راكبألا ضاضتفا ديري نم ايندلا يق نوكي نأ

 عم جرخف «دبعتي قارعلاب باش ناک :لاق «نامیلس يأ نع ٥۵-

 «مئاص وهف اولكأ نإو «يلصي وهف اولزن اذإ ناكف «ةكم ىلإ هل قيفر
 !يحخأ اي :هل لاق «هقرافي نأ دار املف ءايئاجو ابهاذ هقيفر هيلع ربصف

 نم ارصق مونلا يف تيرأ :لاق ؟تيأر ام ىلإ كجيه يذلا ام ينربحأ
 نم ةفرش اذإ ءانبلا مت املف «بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبل اذإف «ةنحلا روصق

 ءاهرعش ةيخرم نيعلا روحلا نم ءاروح امهنيبو «توقاي نم ةفرشو دحربز

 ىلإ دح !ةيواهش اي :تلاقف «تنثت املك اهعم يفتي ةضف نم بوث اهيلع
 هارت يذلا داهتجالا اذهف «كبلط يف تددح هللاو دقف «يلط يف كلك هلل

 ام ديري يذلا فيكف ءءاروح بلط يف اذه :ناميلس وبأ لاقف .اهبلط يف

 .اهنم رثكأ وه

 ال شيع بلط يف بعتلا اهيأ كرحأ ام :ءامكجلا ضعب لاق ١-

 هيلإ كبدن امع «هؤاذق ريغلاو ثادحألا نم وفصي الو «هؤاقب مودي
 كرظن كلذ نع كب دعق هلعل «كوكشلا باجح هنع كل كتهو «نآرقلا

 .اهرخؤمو اهزجع يأ (۱)

 ۲۰ -۔



 لكش ثادحألا اهرتبتو ءاهامك ةراضغ ضارمألا ليزت «ةتيم ةنحو يف

 اهبفأ ءاهتروص قنور ىلبلا رفعيو ءاهتدح ضغ بارتلا يق ىلبيو ءاهامج

 ءاهقاور شقن يق كندب ةدح تقلحأ رادب مأ ؟اهيلإ رظنلاب تعنقو تفلك

 مايألاو «حايرلا اهرفعت روتسو ؟اهقيوزت يف تبعتو كسفن تدهجو

 هلو «ةايحلا راد نم كل قابب سيلو اذهب تضتعا ؟اهقيزمتب ةلكوم

 صغنتلا نع ميعنلا ماودب كبر اهبجحو «ريغلا رئاودو نونملا اهنع تيفن

 كرابت كبر بحأف !كحيو «روبي ال رورس راونأب اهاشحو «مدخلاو

 ةصرع يف «هراد يف هءايلوأ قفارتل هيلإ بغراو «هراوج ىلإ كاعد ذإ ىلاعتو
 راد هديب اهانب ذإ ك كبر اهامسو «ماركإلاب اهلهأ صحو «ميعنلاب تفح

 كلك هللا نم اهلهأ لؤسب رفظف بولقلا رطاوحخ انم اهألمو «مالسلا

 [تفاو راد تنأ] ءاهصرع فانكأ نع تاوهشلا ىم لزنأو ءاهصاصتحاب

 ركذلاب اهسسأ رادو «قاثيملاب اوفوو ةحارلا هل اوعلح نيذلا ءراربألا ءازج

 كسملا نابثك سبكو ءاهارذ فرش توقايلاو ردلاب عفرو اهانب ذإ

 طسبو ءاهمايخ نم يبارزلاب اهدجنو ءاهبابق يف بهشألا ربنعلاو رفذألا

 اهشرف فحو ءاهقربتسإ فرافرب اهنيزو ءاهباحر نطب يف يرقبعلا

 ولف «اهیف امو ترهزأف هشرع رون نم اباباج اهاسکو ءاهقرامنب جابیدلاب
 اهيهابت نأ يغبت هذه تزرب ولو ءاهألألت تسمط سمشلل رفست

 ةرسأ مايخلا كلت رودص يف تففصو ءاهيلالع رون يف تملظأو تردكنال

 هللا ءايلوأب ريست «رمحألا توقايلاو ؤلؤللا نابضقب ةلصوم «رهوحلاب ةللكم
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 شرف ىلع «للحلا كلت نيب ؤلؤللا ةقورأ يف سناوألا تارفخلا عم كك

 نهناجو ءام نع رسحني داكي يتاوللا عم «سلاحملا فئارطو قريتسإللا
 ؤلؤللا مهنأك نادلو ةفصب رفظلا نود ركفلا هلديو «نويعلا رظاون

 ىف ةسوبحلا فرطلا ةرصاقلاو ءاهبابق يف ةنونكملا ءاضيبلاب فيكف «نونكملا

 لذبيف ؟اهراد لوزن ىلإ قاتشم نيأف ؟اهروصق يف ةكلملا ةسنآلاو ءاهئابح

 ءاهريصاقم يف لزانمو اهتافرغ يف معنيو ءاهروح عم ةنحلا نكسيل دهجلا

 هتجوز ىلإ هردبتو ءاهيلع دفي نيح هبر نم ةراشبلاب ةكئالملا هئيحتو

 نم ”بسح اللح فئاصولا اهنسبليف ءاهيلإ لصي نأ لبق هب اهرسيل

 ؤلؤللا كولس ف اهرهوج سيفن نم لسارع اهنيلحيو ءاهرجش مامكأ
 مظنيو ءاهديج نسجل ًالألتي «قرشيو اهرحن ف هرون عطسي «بطرلا

 اهدخ ءوض ىلع ردلا روتس لبسيو ءاهدجربز رحاف عم توقايلا
 ءاهرد نسح ءافص يرابت اهنيعو ءاهردص نيل ىلع لسرأ دق حاشولاو

 نم روفي كسملا تلخ تطح اذإ ءاهرعش قرافم نيب نكس رونلا امأكو

 اهليلاكأ قوف ةفحتلم اهفصي نمف «اهللح نيب نم بهشألا رينعلاو «امهلايذأ

 اهريرس ىلع ىقرتل نهنيب تلفرو ءاهرون طابرو «ةيدرألاب ترجتعا اذإ

 اهفئاصو مارك نيب حنرتو ليمتو ءاهبئاوذ اهفارطأ بحستو «ىنشتو ىداهتت

 ال ءايندلا رمع اهقناعيو «هقناعتف ءاهكلم ريرس قوف روبحلا ىلإ دعصتو

 اهنأل ءاه هقانتعا لاطأ ام لك ءاهب ابجع دادزي لب -يبرو الك- اهلي

 ( .تجسن :اهلعلو لصألا يف اذك (1)
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 اهعزان اذإ فيكف ءاهنيع يق انسح فعاضيو هنيع يف انسح فعاضت

 هاتأو ءاهربنعب ةخمضم ناحير رئابضب هتيحو «ءاهراهنأ ىلع نيیعم ساک

 هيف يف تراصف «ةوهشب مهو ةعيجض اهب يحف ةفحتب كك هبر نم لوسر

 ترطحو «ءاهمعط ىلع كلت تلوحتف «ىرحخأ بحأو ءاهبلطي نأ لبق

 ىلع نهنم هتاوه نم ةدحاو معط لزي ملف ءاهتذل امهنيب دحوف ةثلاث
 يق ههحو ىلإ رظنو ءاهفك نسح هفكب بلقف ةيضرلا ىلإ تفتلاو ءاهاح

 ترياطتو ءاهيلع ةيناد رجش مامكأ تقلفتف ةوسكب مهو ءاهفلاوس ءوض

 نول ةيزم ءاهاسك ناولأ عي هرظان زاح دقو ءامهيلإ يوهتف للحلا اهنم
 ًالَالتي رونلا ءوضو ءاهيلع ام نيزت ناكعألا كلت يطو ءاهيلت يتلا ناولألا

 ةحلو ءاهوهب ردص يف تكتا اذإ ءيجي رونلا بسحيو «اهنيع رافشأ نم

 اهلفغيو ءاهيف بغري الو وهلي رورغم ايف ءاههحو ءام نم كانه افكت

 يلق راطلو ءاقرحو افوخ تبذل مزع يل ناك ول !اهيراب عيطي الو الهج

 هيلإ رظن امع تيمع «رورغ يمزع ينامأ فيلح يكلو «ءاقوشت ةنجلا لإ

 «مهتعاط دوهجج يف اوقدصو «مهتاين مزع ىلاعت هلل اوصلحأ نيذلا «نوقتملا

 ‹«مهمايص يف بأدلاب بعتلا اوطانو «مهلامعأ يق صالحخإلاب هيلإ اوبرقتو

 «مهنادبأ ىلع هوساق نشحخ عم «مهفاوجأ ىلإ عوجلا بيم اولصوأو

 ىلإ اورظن راد دلح ىلإ اومميو «مهط لحأ اع عتمتلا نع مهسفنأ اومحو

 «نويعلا رظاون ىلع مهنيعأ نوفح اوملسف «مهرابتعا راصبأب اهرورس

 اميف ركفلا لوطب ضمغلا نع اولسو «رهسلا ضيضع. اهولحك دقو
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 يف ركفلا زئانك تنكتساف «ماسجلا راطحألاو ماظعلا لاوهألا نم اأ

~fo¥ناذاز نب یسیع ناک :لاق « يفقثلا مي ميهاربإ نب قاحسإ نع  

 هتوصب لوقي مث «بهارلا نب رامع هيلإ مضيو «يكبيف هسلجج يف قر اعر
 :نيزحلا كلذ

 للحلا ف نلفري تاريخلا اهب نانح ةعلق راد نم رامع اي كبسح

 للطلا يق فوحملا ردلا نم مايح مهمامأ نانجلا يق انوه نيشعيو

 لغش يف موقلاو سودرفلا تقرشأو اهيلإ اهب فح ءاروح تزرب اذإ

 لمك دق شيعلاو جابيدلا شرف ىلع مركم لكل جاوزأ هكافت

 لمع ام ىزج هللا يلو يدونو بناج لک نم نادلولا اهب تفاطو

 اذهو «هيلع ايشغم انه اذه طقسي تح ايکابتي مث هنضتحي هللاو ناکف :لاق

 .هيلع ايشغم انهه

 عطس ارون نأ يغلب :لاق «يشاقرلا ديزي نع يرملا اص نع -۸

 :ليقف «ءيش هيف رونلا كلذ نم لحد الإ ةنحلا يف عضوم قبي مل «ةنجلا يف

 لحر قهشو :ڂاص لاق .اهجوز هحو ي تکحض ءاروح :لیق ؟اذه ام
 .ىلاعت هللا هحر تام ىتح قهشي لزي ملف «سلجلا ةيحان نم

 يبلا نع 4ل ةرصبلا لهأ نم خيش نع دعس نب ورمع نع -۹
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 'اهقير ةبوذع نم رحبلا كلذ بذعل رحب يف تقزب ءاروح نأ ول» :لاق ا

 ةنحجلا لهأ نم لجرلا دعقي :لاق هإط دوعسم نب هللا دبع نع ٠-
 كنم نسحأ سأكلا كتلوان ذنم تنأل :لوقتف «سأكلا هلوانتف هتحوز عم

 اهنم ىري «ىتش اهناولأ ةلح نوعبس اهيلعو :لاق ءافعض نيعبس كلذ لبق
 .اهقاس خم

 .نارفعزلا نم =-روحلا- نقلخ :لاق «دهاحج نع ۳١-

 ؟ةنحلا لهأ عماجي له :لتس هل يبنلا نأ ؛هلظ ةمامأ يأ نع -۲

 "(ةينم الو ينم ال نكلو ءاماحد اماحد معن» :لاق

 يأ نباو فنصملل ردلا يف يطويسلا هبسنو طقف فنصملل يرذنملا هبسن «فيعض هدانسإ (1)
 ىرت امك سنا ثيدح نم فنصملا دنع سيل ثيدحلاو «سنأ نع ۳۲۹۰/۱۰ متاح

 اهقبر ةبوذع نم راحبلا تبذعل رحأ ةعبس يف تقصب ءاروح نأ ول :هظفل سنأ ثيدحو
 .فيعض هدانسإو ۳۸١ ةنحلا ةفص يف ميعن وبأ هحرحأ .نارفعزلا نم ءاروحلا قلخيو

 .۲۷۱ مقرب هجیرخت مدقت (۲)
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 حماج باب

 كل ام ةنجلا يف نإ :يب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۴۳

 . شب بلق ىلع رطخ الو «تعم نذأ الو ‹تأر نيع

FF FB £ £ # 

 ةنحلا ةفص ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 TV ملنښمو ۱1۸٥/۳ يراخبلا هح رح ‹ حیحص ثیدح (۱)
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 منهج نم هللاب ذوعتلا

 ركذ ل هللا لوسر نأ ؛ههظ هيبأ نع ىليل يأ نب نمحرلا دبع نع ١-

 .(!رانلا لهأل ليو رانلا نم هللاب اوذوعت» :لاقف «ةبوتكم ريغ ةالص يف رانلا

 :لوقي وه بطخي ل هللا لوسر تعم :لاق بط رمع نبا نع -۲

 لوسر ركذف «رانلاو ةنجلا» :لاق ؟ناتميظعلا امو :انلق «نيتميظعلا اوست ال»

 ىلإ متيشمل ءملعأ ام ةرحخآلا ملع نم نوملعت ول «هديب دمحم سفن يذلاو»

 .«بارتلا مكسوؤر ىلع متيثحلف «ديعصلا

 ةنجلا اوركذي ملف اسلم موق سلح ام :لاق ء«ىلعألا دبع نع -۳

 .!نيتميظعلا اولفغأ :ةكئالملا تلاق الإ ؛رانلاو

 وبأو ۳٤۷/٤ دمحأو ٠٠/۲ ةبيش يبأ نبا ةجرحأ ىليل يبأ نبا فعضل ؛فيعض هداتسإ )١(
 :يميلحلا لاق ٠۷٠/۲ يقهيبلاو ۷۹/۷ يناربطلاو ٤۲۹/١ ةحام نباو ۲۳۳/۱ دواد

 مدقت ام هل رفغ هللا ناک اذإ هنم هب لوا مه لب كلذك اونوكي نأ هاوس نینمۇملل يخبنيف

 ٠٠٤/١. ضیفلا .رطخ ىلع مهرمأ نم مهو رحأت امو هبنذ نم
 بحر نبا هنع تكسو ريبكلا هدنسم يف ىلعي وبأو 4١۷/١ خيراتلا يف يراخبلا هجرحأ (۲) ٠

 .ظفاحلاو يريصوبلاو يرذنملاو
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 «مدآ نبا نم عمسلا اتنقل رانلاو ةنحلا نإ :لاق «ىلعألا دبع نع ٤-

 :لاق اذإو .هذعأ مهللا :راتلا تلاق «رانلا نم هللاب ذوعأ :لجرلا لاق اذإف

 .!هغلب مهللا :ةنحلا تلاق «ةنحلا هللا لأسُأ

 نأ ل يبلا كردأ دق ناك و- هك يمرجلا نزح نب بيلك نع ٥-

 اوبلطا ؛ اهبلاط ماني ال ةنجلا نإو ءاهبراه ماني ال رانلا نإ» :لاق لَ هللا لوسر

 .”«مكدهج رانلا نم اوبرهاو «مكدهج ةنجلا

 مهلك هدنم نباو ۲۳۹۹/۰ یناهبصألاو نیهاش نباو ۳۸۳/۲ عناق نباو يوغبلا هجرحأ (۱)

 سودرفلا ق يمليدلاو ۷٤/١ طسوألاو ۲٠١/٠۹ ريبكلا يف يناربطلاو ةباحصلا يف

 نب ىلعي هيفو ۲٠١/٠١: عمحلا يف يمثيملا لاق ۲۸١/۲ ريبكلا دهزلا يق يقهيبلاو ١

 .ةركنم ةلطاب هثيداحأ قدشألا نب ىلعيو :بحر نبا لاق .ادح فيعض وهو قدشألا

 .كورتم یلعیو :ةباصإلا يف ظفاحلا لاقو
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 منهج باوبأ

 ءردج ةعبرأ رانلا قدارسل لاف 85 ينا نع ا ديس يآ نع ٦-

 .ضعب قوف اهضعب اذكه منهج باوبأ نإ :لاق هل ا ىلع نع -۷

 ءاذه مش اذه مث اذه الع مث اذه المیف هعباصأب باهش وب ًاموأو

 وو

 اهلوأ :لاق [««رس) 4 برأس اهل ظ :هلوق يف «جیرح نبا نع -۸
 وبآ هيفو- ميحجلا مث مث ٬رقس م «ريعسلا مت « ‹ةمطحلا مث م «ىظل مث »منهج

 .ةيواهلا مت -لهح

 نارين ةعبس منهج :لاق «ينادمملا كلام يبأ نب ديزي نع -۹

 .!اهلكأت نأ ةفاخ اهتحت ىتلا ىلإ رظنت ىهو الإ ران اهنم سيل «“"قلتأت

4 

 :لاق [؛ء:رحلب] 4 2 ُموسَقَم ٌءزج مهتم باب لکل :ةداتق نع ١١-

 .مهامعأب لزانم لاو یه

 ءرانلا ةفص يق ايندلا يأ نباو ۷٠٦/٤ يذمرتلاو ۲۹/۳ دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 مكاحلاو خيشلا وبأو نابح نباو متاح يأ نباو ٥۲٦/۲ ىلعي وبأو ۲۳۹/۱۰ ریرح نباو
 .برضم وأ طئاح نم ءيشب طاحأ ام لك :قدارسلا .هيودرم نباو هححصو ٤

 .عملو ءاضأ يأ :قربلا قلأو لاعتشالا يق رمتست يأ :قلتأت ()
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 اهتحسو منهج هفص باب

 فذق ارجح نأ ول» ل هللا لوسر لاق :لاق هه یسوم يبا نع -۲

 .«اهرعق غلبب نأ لبق افیرخ نیعبس یوه منهج يف هب
 انعمسف ي هللا لوسر دنعانك :لاق هل ةريره يبأ نع -۴

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اذه ام نوردت له» :إي يبلا لاقف «ةبحو

 . منهج رعق يف ىهتنا افيرخ نيعبس ذنم منهج يف لسرأ رجح اذه» :لاق

 ارجح نأ ول» : هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنأ نع ٤-

 . (اهرعق

 :لاق (؟ةدهلا هذه ام !ليربج اي» :لاققف ره ل هللا لوسر عم ا

 ٠۸۲/٤ رازبلاو ۲۱۷/۱۲۳ یلعی وبأو ۱۷٥/۱ دهزلا یف دانهو ةبيش يبا نبا هحرخآ (۱)

 ٥۰۹/۱٩. نابح نبا هححصو ٥۳۲ ثعبلا يف يقهيبلاو يناربطلاو

 .ةدهلا عم ةطقسلا ةبجولاو طوقسلا توص :ةبجو (۲)

 ۲۱۸٤/٤. ملسم هحرحخا ‹«حیحص ثیدح (۳)

 يف يمثيمفلا لاق ٠٠١ ثعبلا يف يقهيبلاو ٠۳١/۷ ىلعي وبأو ٠۲/۷ ةبيش يبأ نبا هحرحأ )٤(
 لاجر هلاحجر ةيقبو «قثو دقو فيعض وهو يشاقرلا نابأ نب ديزي هيفو ۳۸۹/٠١: عمجلا
 .لماحلا ةقانلا يهو ةفلخ عمج :تافلخلا .حيحصلا

 .ليقثلا ءيشلا عوقو توص :ةدهلا )١(
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 اهرعق غلبف ءاماع نيعبس ذنم اهيف يوهي وهف منهج ريفش نم هللا هلسرأ رجح»

 .!امسبت مسبتي نأ الإ لل هللا لوسر كحض امف «نآلا

 لیربج ای» :لاقف ايود لب يبلا عمس :لاقء4ظ كلام نب سنأ نع ٦

 .(!اهرعق يف رقتسا نآلاف ءاماع نيعبس ذنم منهج يف يقلأ رجح اذه» :لاق (؟اذه ام

 يلهابلا نالجع نب يدص ةمامأ يأ نع رماع نب نامقل نع -۷

 ل هللا لوسر نم هتعم اثيدح ينثدح !ةمامأ ابأ اي :تلقف «هتيتأ :لاق هل

 نأ ول» :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق من «هتبرشف "ءالطب يل اعدف

 افيرخ نيعبس تغلب ام منهج ريفش نم اهب فذق "تاورشع رشع ةنز ةرخص
 امهیف لیسی نارئب» :لاق ؟ماثأو يغ امو :تلق :لاق (ماثأو يغ ىلإ يهتني مث

 ( © اَّبَع نقلي فوَسَف :هبانك يف هللا ركذ ناتللا امو ءرانلا لهأ ديدص
 2 [۸٠:ناترفا] ( اًماَتأ ولي ظ :ناقرفلا يفو ]۹:[

 نياو ۱۷١/۱ دهزلا يف دانهو هننس يف روصنم نب دیعسو ٥۲/۷ ةبيش يأ نبا هجرحأ (۱)
 لاق ٥۳۳ ثعبلا يف يقهيبلاو ۲۹۳/۲ خيراتلا يف بيطخلاو ۲٤١۷/۲ لماکلا يف يدع
 يشاقرلا ديزي هيفو :بحر نبا لاقو .فيعض وهو يشاقرلا ديزي هدنس فو :يريصوبلا
 «نيقيرط نم يور يردخلا ديعس يبأ نع دهاش هلو .ثيدخلا ظفحي ال اص خيش

 اهحرحأ :ةيناثاو .تاقث هتاورو :يريصوبلا لاق ٥۲/۷ ةبيش يبأ نبا اهحرحأ :ىلوألا

 نب ليعامإ هيف :يمثيملا لاق ۲۷١/٤ خيراتلا يف بيطخلاو ۲١۹/١ طس وألا يف يناربطلا

 .فيعض وهو يراصنألا سيق
 .بنعلا ريصع نم خبط ام :ءالطلا (۲)

 .رهشأ ةرشع اهل ىلع ىضم ام :اهوغو قونلا نم ءارزشعلا (۳)

 نباو ٠٠٥/۲ نييماشلا دنسم يقو ٠۷١/۸ ريبكلا ف يناربطلاو ٤٤/۱۹ ریرح نبا هحجرحأ )٤(
 س
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 ؟منهج ةعس ام يردتأ :هط سابع نبا لاق :لاق «دهاحجم نع -۸

 نيبو مهدحأ نذأ ةمحش نيب نإ «يردت ام هللاو «لحأ :لاق .ال :تلق

 :هل تلق .مدلاو حيقلا ةيدوأ اهيف يرجي ءافيرخ نيعبس ةريسم هقتاع

 :لاق .ال :تلق ؟منهح ةعس ام يردتأ :لاق مث .ةيدوأ لب ءال :لاق ؟اراهنأ

 لوق نع لي هللا لوسر تلأس اهنأ ةشئاع ينتدح «يردت ام هللاو لحأ

 تَبوطَم توما ةميقلاموَي .هتضبق اعیمَج رضرالاو  :كلك هللا

 سانلا نيأف € ج : توكر شاع ىلع هت ءهنیمیب
 «ينھج رسج یلع» :لاق ؟هللا لوسر ای ذعموی

 ع نم اهتم اوج رخي ن اڙداَرا اَمَلڪ ۾ :لاق هڪ ناملس نع -۹

 .!اهبهل الو اهرمج ءيضي ال ءادوس رانلا :لاق [۲٠:حلا] 4 اًهيف أوديع

 :ل هللا لوسر لاق :لاق 4 هللا لوسر لوم نابوث نع -۰

 ضرعو -لبح :ةمصع وبأ لاق- ناقرو لثم هذخفو «دحأ لثم رفاكلا سرض»

 عارذ نوعبرأ هدلج

٤ 
۱ 

 يت
 نبا لاق ٥۲۲ ثعبلا يف يقهيبلاو ٠۲١/١ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورللاو هيودرم

 :لاقو نابح نبا مهقلو دقو ءافعض هدانسإ يف :يمثيملا لاقو .ضعض هدانسإ يف :بحر

 اعوفرم يور :يرذنملا لاق .ركنم هعفرو بيرغ ثيدح :ريثك نبا لاقو .نوكطخب
 .حصأ ةمامأ يأ ىلع فوقوملاو افوقومو

 يئاسنلا جرخو ۱۸۳/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو ١٠١/١ دمحأو ۸٥١/١ كرابملا نبا هحرحأ )١(

 ۲۷۷/۲ مكاحلا هجرخو يذمرتلا هححصو عوفرملا هنم ۳۷۲/١ يذمرتلاو ٦/۷

 .حيحص دمهحأ دانسإ :يرذنملا لاقو .يبهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص :لاقو

 روصنم نب دابع هيفو ٤۷٦/۲( رصتحملا) رازبلا هاور ۹۲/٠١"۳: عمجلا يف يمثيملا لاق (۲)
 ك
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 وأ ءرفاكلا سرض» :ل هللا لوسر لاق :لاق يلظ ةريره يأ نع ١-

 .(ثالث ةريسم هدلج ظلغو «دحأ لثم :رفاكلا بان

 دعقم) :لاق يب هللا لوسر نع هلظ د يردخلا ديعس يبأ نع - ۲

 ‹ناقرو لثم هذخفو «دحأ لثم هل سرض لکو «مايأ ةثالث رانلا نم رفاكلا

 عارف نوعبرأ -هماظعو همم یوس- هدلجو

 ؟ادحأ تيأر له .نميلاب لبح :لاق .ال :تلق ؟ةلبح ام يردت :لاق من

 هب يرجي ام مدلاو حيقلا هنم ليسيل هنإ «هلثم وه :لاق .معن :تلق

 .!دبألا نم موي رحخآ ىلا هقلح لإ ةلولغمل هدي نإو ةيدوألا

 :لاق ٠ ۲رركمل] 4 ج تَرَعس ميحَجلآ اذا  :هظ فل هللا دبع نع £

 ةنس فلأ مث «ترمحا تح ةنس فلآ مث ‹تضيبا تح ةنس فلأ ترعس

 .ةملظم ءادوس یھف «تدوسا یتح

 هل ةمامأ ابأ تعم :لاق «يعازخلا مرم يبأ نب ايركز نع ٥-

 رجح نم افيرحخ نيعبس ةريسم اهرعق ىلإ منهح ريفش نيب ام نإ :لوقي
 ى

 دانسإ يدنع وه :رجح نبا ظفاحلا لاق .تاقث هلاحر ةيقبو قو دقو فيعض وهو

 .ةكم ىلإ ةنيدملا نم راملا نيمي ىلع دوسأ لبح :ناقرو .نسح

 ۲۱۸۹/٤. ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۱)
 دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠/٤ مکاحلاو ه۲/٥۲ ىلعي وبأو ۲۹/۳ دمحأ هجرحأ (۲)

 .كلذ ىلع يبهذلا هقفاوو .هاجرخج ملو
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 .نامس ماظع تاوارشع رشعك اهمظع -يوهت ةرخص :لاق وأ- يوهي

 ابأ اي ءىش كاذ تحت له :ديلولا نب دلاح نب نمحرلا دبعل ىلوم هل لاقف

 .ماثأو ىع «معن :لاق ؟ةمامأ

 نأ ثدحي ناك هل لبج نب ذاعم نأ انغلب :لاق «يرهزلا نع ٦-

 اهرعقو رانلا ةفش نيب ام نإ «هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق يك هللا لوسر

 رانلا ةفش نم يوهت «نهدالوأو نهموحلو نهموحشب تافلخ عبس ةنز ةرخصك
 .“'«افيرخ نيعبس اهرعق غلبت نأ لبق

 ةمايقلا موي ركذ اذإ ناك هنأ ؛لَ يبنلا نع نسحلا نع -۷

 دق «نيمدان نينوزحم ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يق مهماقمو

 نوکبی «مهرجانح دنع مهبولقو «مهراصبأ تقرزاو «مههوجو تدوسا

 ىف ”ريقاوملا نفسلا تلسرأ ول قح «مدلا عومدلا دعبو «عومدلا

 بكارلل اهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم منهجل اومظع دق «ترحجل مهعومد

 «"بعشلا لثمل هربد نإو «ميظعلا لبحلا لثمل مهدحأ بان نإو «داوجلا

 نوبرضي «مهمادقأو مهيصاون نيب عمح دق «مهقانعأ ىلإ مهيديأ ةللغم

 يمثيماو ٠٠٠/٤ بيغرتلا يف يرذنملا لاق ١٦۹/۲١ يناربطلاو ۸٦/١ كرابملا نبا هحرحخأ )١(

 هاور ثيدحلا :تلق .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو مسي مل وار هيف ۳۸۹/٠١: عمحملا يف

 لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو «ةريره يبأ نع 1۳۹/٤-٠٤١ مكاحلا

 .حیحص :يهذلا

 .ةليقثلا ةلمحملا يأ :ريقاوملا (۲)

 .نيلبملا نيب جارفنا :بعشلا (۳)
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 :كلملل دبعلا لوقيف .منهج ىلإ نوقاسي «مهرابدأو مههوجو “ماقملا
 ىمحي منهجو ؟نيمحارلا محرأ كمحري ملو كمحرأ فيك :لوقيف !يمحرا

 الف ءاهالغأو اهبارشو اهماعط ىلع ةمايقلا موي ىلإ رهدلا لوأ نم اهيلع

 لابج ىلع عضو اهنم "الغ نأ ولو ءاهامه ءيضي الو ءاهرح ىنفي
 ةئامسمخ ةريسم لبح نيبو هنيب ناك هللا باذع نأ ولو "ااهضرضرل ايندلا

 ءرانلا نم لاعن ممه ىذحت «ران نم مهماعط .لبجلا كاذ باذل ةنس

 الكأ داسجألا يف رانلا باذع لوطأو نادرس يف رانلا نم فافحو

 «دصوم رجح [...] توعب ال ندب ءامطح امطح و «ارهص ارهصو الكا

 يف حاورألا ىقبتو «رانلا مهلكأتف مهرحآ نم ةلسلسلا يف [...] مهنإو

 موي لك محه لكأتل اهنإو «ةمادنلاو ةرسحلاو ليولاب اوعدت «خرصت رحانحلا

 . "رانلا نم هللاب ذوعنف .دلج فلأ نيعبس

 .ةجوعم اهسوؤر ديدح نم لمعت طايس :عماقملا )١(

 .امهيديأ يف وأ مرحلا وأ ريسألا قنع يف لعجي دلج وأ ديدح نم قوط :لغلا (۲)

 .اهتتفو اهرسك يأ :اهضرضر (۳)

 .لاثم ىلع عطقتو ردقت يأ :ىدحت )٤(

 لمع نم اههبشأ امو قلحلا رئاسو عوردلل عماحج منشا درسلاو «ميدألا يق زرخلا :درسلا )١(
 ۰ .قلحلا

 ٠١١. :مقر لاوهألا ةلاسر يف فلؤملا هدروأ «لسرم هدانسإ (0)
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 اهتيدوأو رانلا لابج

 ةقهرأس » :4ك ينلا نع هه يردحلا ديعس يبا نع -۸ و وع م

 .«رانلا يف لبج» :لاق [۷٠:رثدلا 4 تر اًدوعص

 نم لبج :دوعصلا» :لاق لب هللا لوسر نع ها د ديعس يبا نع -۹

 .(ادبا هيف كلذك هب يوهي مث ءافيرخ نيعبس هيف دعصتي «ران

 «منهحج يق ةرخص ادوعص نإ :لاق هبط و يردخلا ديعس يبأ نع ۳.

 كَ :اهماحتقا ‹تداع اهوعفر اذإو ‹تباذ اهيلع مهيديأ اوعضو اذإ

 5 و . 2 وک a م

 :١۳-٤ ١[. دلبلا] %4 را ةبعسم ید موي ی ملعطا وأ E هبفر

 منهج يف يداو ليو» :لاق ي هللا لوسر نع ه4 ديعس يآ نع -۱
 "«هرعق غلبي نأ لبق افيرخ نيعبرأ رفاكلا هيف يوهي

 تريس ول «منهج يٿ يداو ليولا :لاق «راسي نب ِءاطع نع ٣-

 ايندلا يبأ نباو ۷٠٠/٤٠ يذمرتلاو رذنملا نباو ۷٠/١ دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 مكاحلاو نابح نباو ۳۳۸۳/٠٠١ متاح يأ نباو ٠٠١/۲۹ ریرح نباو رانلا ةفص يف

 .ه۳٠ ثعبلا يف يقهيبلاو (يبهذلا هقفاوو) هححصو ٤

 ديح نب دبعو دهزلا يف يرسلا نب دانهو ۷١/۳ دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 ٠۷۸/١ ریرح نباو ىلعي وبأو رانلا ةفص يف ايندلا يبأ نباو ٠۲۰/۰ يذمرتلاو ١
 كردتسملا يف مكاحلاو ٥۰۸/١١ هحيحص يف نابح نباو يناربطلاو ٠١١/١ متاح يأ نباو

o01 /Yثعبلا يق يقهيبلاو هيودرم نباو (يبهذلا هقفاوو) هححصو  o۳ 
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 .منهح لص يٿ ليسم ليو :لاق «ضايع يبا نع ٣-

 ايداو منهج يف نإ» :ي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٤-

 .'(هرح نم هللاب ذيعتستل منهج ةيدوأ نإ ململ هل لاقي

 تلقف ةدرب يبا نب لالب ىلع تلحد :لاق ‹«عساو نب دمحم نع ٥

 منهج يف نإ» :لاق يَ يبنلا نع هيلظ هيبأ نع ينثدح كابأ نإ !لالب اي :هل

 نأ لالب اي كايإو “«رابج لك هنكسي نأ هللا ىلع اقح «بهبه هل لاقي ایداو

 .!هنکسي نمن نوکت

 نأ يغلب هنا :-يلإ لسرأو- لالبل تلق :لاق ‹«عساو نب دمحم نع - ۳٦

 نم تيباوت يق نولعجيف نوربكتملا ذحؤي «نزحلا بح هل لاقي ارقب رانلا يف

 .لالب ىكبف .مهقوف نم منهج مهيلع قبطت مث ءرئبلا كلت يف نولعجي مث «ران

 الإ هبتكن مل بيرغ :لاقو ۱۷۸/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠١/١ دهزلا ف كرابملا نبا هحرحأ )١(
 .هوفعض ىو ۸۹/١: رانلا نم فيوحتلا يق بحر نبا لاق .ىحي ثيدح نم

 ىلعي وبأو هححصو ۳۹۸/٤ مكاحلاو ٤۲۷/۲ يمرادلاو ٥۳/۷ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)

 ثعبلا يف يقهيبلاو ٠٠٠٦/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۳۷/٤ طسوألا يق يناربطلاو ۳

 نب رهزُا هيف :يقارعلاو يمثياو بحر نباو يريصوبلا لاق ۱۷/٠١ ركاسع نباو ه۸
 .قرقرت اذإ بارسلا بهبهو «عيرسلا بهبهلا :ريثألا نبا لاق :بهبه .فيعض وهو نانس

 بهبه نم «هباهتلاو هيف رانلا بارطضا ةدش نم هناعملل امإ كلذب يم :يضاقلا لاق

 وه يذلا بهبهلا نم مهيف اهاعتشاو ةاصعلاب هران داقتا ةعرسل وأ «عمل اذإ باربشلا

 ددع منهج ةيدوأ :يلازغلا لاق .حايصلا وهو بابملا نم هيف رانلا جيحأ ةدشل وأ «ةعرسلا

 الأ بولقلا يكبيو اعزح رهظلا مصقي ام ثيدحلا اذه نمضي دقو اهتاوهشو ايندلا ةيدوأ

 .داؤفلاو بلقلا ةوسقو دابعلا ملظ نم داؤفلا ةملظ نم امد نويعلاو
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 ىعدي لبح منهح يف :لاق «يحبصألا عتام نب يفش نع -۷

 :كك هللا لاق «هاقري نأ لبق افيرحخ نيعبرأ رفاكلا هيف علطي ءادوعص

 «ىوه هل لاقي ارصق منهج يف نإو [۷٠:رنس] 4( اَّدوعص ءقهَرأَس

 .هلصأ غلبي نأ لبق افيرخ نيعبرأ منهح يف يوهيف «هالعأ نم رفاكلا ىمري

 نإو ٠٠«دا 4 جز رح دقق ىيضَع هيلع للم ىم ۾ :زعو لح هللا لاق
 :لاق ء«هل قلحخ نمل وهف «امدو احيق ليسي «ایغ یعدی ايداو منهج يئ

 هيف «اماثأ یعدي ايداو منهج يٿ نو [٠٠:مر] 4 ر اّبَع نوفي قوس

 نهنم برقعلاو «مس ةلق نيعبس رادقم نهادحإ راقف يف «براقعو تايح

 ةومح منهج رح نم دج ام هيهلي الف لحرلا غدلت " ةفكؤملا ةلغبلا لشم

 ءزح لثم ءاد لك ء«ءاد نيعبس منهج يف نإو .هل قلحخ نمل وهف ءاهتغدل

 .منهج ءازحأ نم

 [۹٠:مرنا 4 )اغ َنْوَقلَي فسق لوق يي هط 5 هللا دبع نع ۸

 [٠٠:كلا] 4 ) ريعسلا بحصأل اقف ) :ريبح نب ديعس نع -۹
 .قحس هل لاقي منهح يٿ داو :لاق

 حتف اذإ ؛رانا ين تيب !دمإ 4يز وللا لاق ءبعك نع ٠

 ردلا ةريثكلا ةريزغلا :فوك ولا ةقانلاو «ةعذربلا وهو فاكإلا اهيلع دودشملا يأ :ةفك وما (1)

 .اهرد نبل دادزي مجحلا ةريبك ةلغبب منهج برقع ئ يبلا هبشو
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 «ران هضرأ انجس منهج يف نإ :لاق بط ورمع نب هللا دبع نع - ۲

 ال مههاوفأ ىلع نارينلاب ليق اولخدأ اذإف «ران هناردحو «ران هفقسو

 .رارشألا رش الإ هلحخدي

 ٣۳ اًريصح َنيرفكلل مّكهج اتلَعَجَو ط :ينوجلا نارمع يأ نع © 4

 .اتجس ارسلا

 يف رعب [٠:نافل] 4 ل قلفلاط :لاق هل ةسبع نب ورمع نع ٤-

 ىذأتي امك اهنم ىذأتل منهج نإو «رعست هنمف منهج ترعس اذإ «منهج

 .منهج نم مدآ ونب

 لك ف داو فلأ نيعبس رانلا يف نإ :لاق «راسي نب ءاطع نع ٥-
 رحح لك يق «رحح فلأ نوعبس بعش لك يف «بعش فلأ نوعبس داو

 لوسر لاق :لاق هڪ هدج نع هيبأ نع بیعش د نب ورمع نع “1

 لک مهولعي ‹لاجرلا روص لثم يف ارذ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي» 5 هللا

 ران مهولعي «سلوب هل لاقي منهج يف نجس ىلإ نوقاسي مث «راغصلا نم ءيش

 .""(رانلا لهأ ةراصع «“'لابخلا نيط نم نوقسي «راينألا

 لمتحيف ةياورلا تحص نإف «يور اذكه نكلو احورشم هدجأ مل :هرصتخ ام ريثألا نبا لاق )١(
 ك
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 يف ةيدوأ رانلا يف نأ :هغلب هنأ ؛ىحايرلا لاهنملا يبأ نع -۷

 «لبإلا ناوحأ لاثمأ تايح ةيدوألا كلت يق «رانلا نم ”حاضحض

 نأشنأ رانلا لهأ نم ءىش نهيلإ طقس اذإف ٠ ”سنخلا لاغبلاك براقعو
. ٠ 1 (Dr ae نهنم ابرهو «نهنم ارارف رانلاب اوثیغتسي تح ۰ اطشنو اعسل هب!. 

 نوطبري اماوقأ رانلا يف نإ :لاق « يك و لمألا ىنثملا يبأ نع -۸

 .ةرتف الو ةحار اهيف مهل ام «ريعاونلا كلت مهب رودت «ران نم ""ريعاونب

 منهج يف نإ :لاق «هيبأ نع كلام يبأ نب ديزي نب دلاخ نع ٩۹-

 هب عزت مث ءرارقلا غلبي ن لبق اماع نيعبم یدرت ابف يقلآ نم ءارابآ

 امو راَنلَأ مكنوأمو اذه كمي ءال نيس امك کس ميلا :ةيآلا

 ا € 2 : يرض نم مکل

 ي
 اهاتأ وأ اهيلإ رظن رانلا رونت .راونأ اهلصأو راينأ ىلع رانلا عمحجب نارينلا ران :هانعم نوكي نأ

 .رانلا لهأ دولج نم ليسي ام :لابغلا نيط (۱)

 يف يراخبلاو ٠۷۹/۲ دمحأو ۳۲۹/۰ ةبيش يبا نبا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 بعش ي يقهيبلاو هيودرم نباو يئاسنلاو ههسحو ٠٠١/٤ يذمرتلاو )۱۹١( بدألا
 .۲۲۸/۹ ناما

 رانلل هراعتساو «نيبعكلا غلبي ام ضرألا هجو ىلع ءاملا نم قر ام :لصألا يق حاضحضلا (۳)
 .ءاملا نم حاضحضلاب رانلا ةلق هبشف

 .ءادوسلا ةقانلا :ءانوحلا )٤(

 .فنألا فرط يف ليلق عافترا عم اهفنأ ةبصق ضفخنا يتلا يه :سنخلا )١(
 .هتضع يأ :ةيحلا هتطشن )٦(

 .توص اهو ءاملا اهريدي اهب ىقتسي يتلا :ريعاون (۷)
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 رانلا ةفص ةلاسر ` تال ہلا باتک

 يل «ةيواز نوعبس اهيف منهج نم ةلظلا :لاق «راسي يبأ نع ٠-

 .ىرحألا يف سيل باذعلا نم فنص ةيواز لك

 0 ةدودشملا ةدحاولا ديلا :لغلا :لاق ‹ يح نب اص نع -ەإ

 .قنعلا ىلإ اعيج نيديلا :دفصلاو .قنعلا

 ي نينّرَقَم ط :هلوق يف «ديقلا دفصلا :لاق «شمعألا نع -۲

 .د ويقلا [۹٤:میھاربإ] e داَّمَصلا

 .!هناکم نم كبلق لازل اهتيأر ول :لاق ؟يه فيك

۳ - 



 اهلالغأو اهلسالسو رانلا لهأ حماقم باب

 ديدح نم اعمقم نأ ول» :لاق يب يبنلا نع هل ديعس يبأ نع ٤-

 .'”«ضرألا نم هولقأ ام ضرألا لهأ عمجأف ضرألا يف عضو

 ديدح نم عمقب برض ول» :لاق للي يبلا نع 4 ديعس يبأ نع ١-
 .(ناک امک داع غ تتفتل لبجلا

 رانلا ق رانلا لهأ سح اذإ هنأ انغلب :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 امك الافس الافس نوبهذيف ميمحلا ضايح يق اوسمغنا «عماقملا برضب

 .الافس الافس بهذي ايندلا يف ءاملا يق لحرلا قرغي

 لعجت م لالغألا نإ :نسحلا لاق :لاق «نصغلا نب ةنييع نع -۷

 بهللا مهب افط اذإ مهنكلو «برلا اوزجعأ مهنأل رانلا لهأ قانعا يف

 .!هيلع ايشغم نسحلا ”لفحأ مث ."”مهتبسرأ

 دانسإلا حيحص ثيدح لاقو ٦٤۲/٤ مكاحلاو ٥۲۹/۲ ىلعي وبأو ۲۹/۳ دمحأ هحرحأ (۱)
 فنعب فكي يأ :هب عمقي ام هتقيقحو «جوعم هسأر اطوس يأ :اعمقم نأ ول .هاحرخي ملو
 رانلا قلخ هللا نأ ملعاو «لاوهألاو لاوحألا هذه ىلإ نيكسم اي رظناف :يوانملا لاق
 يردي ال وهو لقاعلا شيع ذلي فيكف «نوصقني الو نوديزي ال اله اه قلخو اهاوهأب

 .!؟وه نيقيرفلا يأ نم
 ۲٤۸۲/۸ متاح يبا نباو ٥۲۱/۲ یلعی وبأو ۸۳/۳ دمحأ هجرحا :ردلا يق يطويسلا لاق (۲)

 0۹۰ ثعبلا يف يقهيبلاو (يهذلا هقفاوو) هححصو EE مکاحلاو هیودرم نباو

 لإ اهلقثب لالغألا مهتطح «مهترهظأو مهتعفر مهتبسرأو ءالع يأ :بهللا مهب افط (۴)
 ڪ
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 4 ر الانا ادل نإ :نسحلا الت :لاق «نانس يبا نع -۸

 نکلو ‹«هوزجعي نأ ةفاخع مهدیق ام هتزعو اما :لاق مت 2 .ادویق :لاق [۲٠:لمزل]

 ٩- اعاَرذ نومي اهر ةَ ىِ و :هلوق ف يماشلا فون نع (
 ذم وي وهو- ةكم لإ انه نم عابلاو «اعاب نوعبس عارذلا :لاق [۲:ةفاش]

 .-ةفوكلاب ديربلا راد يف

 .لاوطلا دويقلا :لاق [هةر] 4 © ,قددمم دمع :e :لاص يا نع ا ۰

 يآ دنع انک لاق «میق ينب نم لحر نڪ سي نب قرزألا نع ٦١-

 ق رَذَت الر یقّبت بث ال ر رَقَس ام كىَرَذَأ آمو :ةيآلا هذنه التف ءماوعلا

 ؟رشع ةعست ام :لاقف :٠۷-٠٠ شل 4 ج رَشَع ةع اَهَيلَع جر رّسَْبلَل ةَحاّول

 ةعست لب ءال :تلقف :لاق .اكلم ةرشع ةعست وأ «كلم فلأ رشع ةعست

 َمُهتدعاتلعج امو :هللا لوقل :تلق ؟كلذ ملعت ینو :لاق .اکلم رشع

 رشع ةعست مهف :لاق «تقدص :لاق ٠:رسإ 4 اورق َنيِذَلل ةَتَضف لإ

 مهبرضیف :لاق «ناتبعش اه دیدح نم ةبزرم كلم لك ديب ءاکلم

 .افلأ نيعبس اهب يوهيف ةبرضلا

r 
 .(لالغألا ا مسز لالغأل | ةدايز عم ناسللا بحاص اه ركذ ةياورلا هذهو . اهلفسأ

 سرألا لإ رح يأ :لفحأ (۱)
 " .ديدح نم ةيصع يه وأ «ةراححلا اهب رسكت ةريكلا ةقرطلا يأ :ةبزرم (۲)
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 ءادوس رانلا لهأل ةباحس هللا ئشني :لاق «ةينم نب ىلعي نع ۲٠-

 باحس اهب نورك ذيف ؟نوبلطت ءيش يأ !رانلا لهأ اي :لاقيف «ةملظم

 «مهالغأ يق ديرت الالغأ مهرطمتف .بارشلا دراب لأسن :نولوقيف ءايندلا

 .مهيلع رانلا بهلت ارجو «مهلسالس يف ديزت لسالسو

 .“(نالقفلا هلقأ ام ايندلا يف يقلأ

 نأ ول» : هللا لوسر لاق :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم تلسرأ -ةمجمجلا لثم ىلإ راشأ- هذه لثم ةصاصر

 نم تلسرأ اهنأ ولو ءليللا لبق ضرألا تغلبل -ةنس ةئامسخ ةريسم يهو-

 ."”(اهلصأ غلبت نأ لبق راهنلاو ليللا افيرخ نيعبرأ تراسل ةلسلسلا سأر

 نو بادعلاب كئولجعتسيو $ :كا5 هللا لوق يف مشاه يأ نع ٥-
 ودعت اًمَمةَتَس فلأك كبَر دنع امي تاو َدَعَو هلا فل

 .هقانعأ يف یقلتف «لسالس اهیف منهج يف داتو مط لعجم :لاق [۲عا
 ءيجت مث «ةنس ةئامسمخ ةريسم مهب بهذتف «ةرفز منهج مهرفزتف :لاق

 . ٥٤ مقرب هجرخت مدقت (۱)

 ريرح نباو هنسحو ۷٠۹/٤ يذمرتلاو ۱۹۷/۲ دمحأ هجرحأ :ردلا ف يطويسلا لاق (۲)

 ثعبلا ي يقهيبلاو هيودرم نباو (يبهذلا هقفاوو) هححصو ٤۷٦/۲ مكاحلاو 4۹

 ٥۸۱. روشنلاو
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 رانلا ةفص ةلاسر تابيغملا بانك

 اًمَمةَتَس فلأك كبَر دنع امي كراو  :هلوق كلذف «موي يف مهب

 .[۷:مل] 4 ج نرودعت

 اكن ايَدَل وإ :هلوق يف «ينوحلا نارمع يبأ نع ٦-

 رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ هنأ انغلب :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع -۷

 ق هرش سانلا فاخي ناک نم لکبو «ناطیش لکبو «دینع رابج لکب هللا

 يأ- مهيلع تدصوأ مث «رانلا ىلإ مهب رمأ مث «ديدحلا ق اوقثوأف ءايندلا

 نورظني ال هللاو الو ءادبأ رارق ىلع مهمادقأ رقتست ال هللاو الو -اهقبطأ

 مون ضمغ ىلع مهنيعأ نوفحج يقتلت ام هللاو الو «ادبأ ءامسلا ميدأ ىلإ

 م .هللاو الو هللاو الو ءادبأ بارش درب اهيف نوقوذي ال هللاو الو ءادبأ

 الو اناطيش اوفاخت الو «باوبألا اوحتف !ةنحلا لهأ اي :ةنجلا لهأل لاقي

 وبأ لاقف .ةيلاخلا مايألا يف متفلسأ اع اعينه اوبرشاو مويلا اولکو ءارابح

 .هذه مكمايأ هللاو يه :ينوجلا نارمع

 ةرجشب اواغتسا رانلا لهأ عاح اذإ :لاق «ريبح نب دعس نع -۸

 رعب ارام نأ ولف «مههوجو دولج ""تسلتحاف ءاهنم اولكأف «'موقزلا

 اه كوش ال اهترودم قرولا ةريغص ءاربغ ةرجش :موقزلا :ليق «رانلا لهأ ماعط :موقزلا )١(

 ءاضيب اهترونو لحنلا هسرجي ادج فيعض ديرو اهو ةريثك اهقوس يف رباعك امل ةرم ةرفذ

 .ادج حیبق اهقرو سارو

 .ءارم” تراص اهنأ وأ تبلس يأ :تسلتحنا (۲)
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 نوثيغتسيف شطعلا مهيلع بصي مث ءاهيف مههوجو دولج فرعل مهب
 نم يندأ اذإف «هرح ىهتنا دق يذلا وهو «"لهملاك ءاعب نوثاغيف _

 ءدولجلا اهنع تطقس دق يتلا مههوجو محل هرح نم ىوشنا مههاوفأ

 مهدولج طقاستو «مهۋاعمأ [لیسن] نوشمیف «مهنوطب ین ام هب رهصیو
 نوعدي «هلايح ىلع وضع لك طقسيو «دیدح نم عماقعب نوبرضي مت

 ر وبتلاب
 رانلا لهأ نم لحجر تلفنا ول :لاق «ريبح نب ديعس نع -۹

 .!لابحلا تلازل ةلسلسب

 راغم الو راد منهج يف ام :لاق «ينشخلا نسحلا يبأ بيطلا نع ٠-

 عمح دق ول هب فيکف !كحيو :يل لاق مث «یکبف «نامیلس ابا هب تثدحف

 يف ةلسلسلاو «هلحر يف ديقلاو «هقنع يق لغلا لعجف !؟هيلع هلك اذه

 .!؟راغملا لحدأو «رانلا لحخدأ مث «هتبقر

 عطقي :لاق [٠..ع] 4 مهنوطُب فام مب ٌرَهَصُيط :نسحلا نع ١-

 .ةينابزلا يديأب [٠:حسإ 4 ) ديدح نم عِمَقَم مُهلَو  مهنوطب يف ام هب
 اهالعأ يف اوناك اذإ تح «مهعفرتف اهبهلب مهب رهصت رانلا نأ كلذو

 .حيقلاو ديدصلاك يأ :لهملاك )١(
 .كالهلا يأ :روبتلا (۲)
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 ال مهنأل ؛ةيواملا تيمس كلذلو ءافيرح نيعبس اووهف «عماقعب اوبرض

 ريفز ريفزلاو اهبهل ريفز مهبرض اهلفسأ ىلإ اوهتنا اذإو «ةعاس نورقتسي

 :لوقي [ء٠مس) 4 أوُجّرخي نأ أدار املك ط مهؤاكب قيهشلاو «بهللا

 .اوحرخي نأ اوحجر

 اهنأ انغلب :لاق ا ُهوکلساف :لرق ف «نايفس نع -۲

 .هیف نم جرخت یقح هربد يب لحدت
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 نيلسخلاو لهملاو ديدصلاو ميمحلا

 مهماحطو رانلا لهأ بارش

 ِءاَم نم ىقْسُيَو 8 :هلوق يف ب يبنلا نع هه ةمامأ يبآ نع -۴

 هنم يندأ اذإف ءههركتيف هيلإ برقي» :لاق [۷٠-٠٠:ممري] 4 ءةعرجتي : دیدَص

 «هربد نم جرخت ىتح هءاعمأ عطق هبرش اذإف «هسأر ةورف عقوو «ههجو ىوش

 لوقيو [ ا € : ماعم طق امي ءم وقس 6:  هلا لوقي

 ( بارشا س ثب ةوُجْولآ یوشی لّمُملاكء آم اوثاع اوليغتسي ناو :  :هللا
)0 

 . ([۲۹:فهكلا]

 ىلع بصيل ميمحلا نإ» :لاق كي يبنلا نع هظ ةريره يأ نع ٤-

 قرخي ىتح هفوج يف ام بلسيف ءهفوج ىلإ صلخي تح ةمجمجلا ذفنيف «مهسوؤر

 ."(ناك امك داعي مث ءرهصلا وهو «هيمدق نم

 نباو ۳۷٠/١ يئاسنلاو ۷٠٠/٤ يذمرتلاو ۲٠٠/١ دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق ()

 متاح يأ نباو رذنملا نباو ۲١٠/٠١ ريرج نباو ىلعي وبأو ءرانلا ةفص يف ايندلا يبأ

 هححصو ۳۸۲/۲ مكاحلاو ۱۸۲/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۹۰/۸ يناربطلاو ۷

 1٠۲. روشدلاو ثعبلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو (يبهذلا هقفاوو)

 )٨( دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق ۲/ ۳۷٤يذمرتلاو ديمح نب دبعو ٠/٤.۷

 ريرح نباو ۲۰/۱ دهزلا دئاوز يف دمحأ نب هللا .دبعو «هححصو ٠١٤/١۷ متاح يأ نباو

  ۸مكاحلاو ٤۱۹/۲ نباو ۱۸۳/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو (يبهذلا هرقأو) هححصو

 .هیودرم
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 رانلا ةضص ةلاسر تابيغملا باتك

 ابرغ نأ ولو: هللا لوسر لاق :لاق 4لظ كلام نب سنأ نع 7

 قرشملا نيب ام هحير ةدشو هنتن باذأل ضرألا طسو يف لعج منهج ءام نم

VD, 3 eM dudبرغم اب نم اهرح دجول قرشملاب منهج ررش نم ةررش نأ ولو «برغملاو » 

 (ٍلټنلاگ و :هلوق يف ب يبنلا نع نط ديعس يبا نع ٦~

 "”(ههجو ةورف تطقس ههجو ىلإ هاندأ اذإ ‹تيزلا ركعك) :لاق [٠۲:دیکل]

 قاسغ نم اولد نأ ول» :لاق ب يبنلا نع هه ديعس يبأ نع -۷

 “"«ايندلا لهأ نتنأل ايندلا ف قاره

 «هريسفت يق هيودرم نباو ۸٤/۲ لماكلا يف يدع نباو ۸۸/٤ طسوألا يق يناريطلا هحرحأ )١(

 ةيقبو «قثو دقو «فيعض وهو «حيجن نب مامت هيفو ۳۸۷/٠١: عمجما يق يمثيهملا لاق
 لامتحا هدانسإ ينو ٠٠١٠/٤: بيغرتلا يق يرذنملا لاقو .مامت نم الاح نسحأ هلاحر

 اهنم ريذحتلل قوسم اذهو :يوانملا لاق .ةميظعلا ولدلا يه :ابرغ نأ ول .نيسحتتلل

 مدعو «كتليح ةلقو «كفعض عم دبعلا اهيأ رظنا :ينعي ءاهيلإ برقي امع زرحتلاو

 برضو «منهج ران لمتحت فيك «ةلغ ةصرقو «يطرش ةمطلو «سمشلا رحل كلامتحا
 راد ق رانلا نم تقلح «لاغبلاك براقعو «تحخبلا قانعأك تايح عسلو «ةينابزلا عماقم

 .هباذعو هطخس نم هللاب ذوعن راوبلاو بضغلا

 ٤٠١/١ يذمرتلاو ۲۹١/١ ديم نب دبعو ۷١/٣ دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 مکاحلاو ۱٤/۱١ نابح نباو متاح يبا نباو ۱۳۲/۲۰ ریرح نباو ٥۲۰/۲ یلعی وبأو

 .بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو (يبهذلا هقفاوو) هححصو ه۲

 نباو ۱۷۸/۲۳ ریرج نباو ۷۰٦/٤ يذمرتلاو ۲۸/۳ دمحأ هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۳)

 ثعبلا يق يقهيبلاو هيودرم نباو (يبهذلا هقفاوو) هححصو ٠٤٤/٤ مكاحلاو متاح يبأ

 لاقي ءرانلا لهأ ديدص نم قسغي ام ديدشتلاو فيفختلاب :قاسغ نم ٤ ٠. روشنلاو

 يف اذكه هدرب قرح قاسغلاو هرحب قرح ميمحلا :ليقو ءاهعمد لاس اذإ نيعلا تقسغ
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 ايندلا ف فارهي قاسغ نم اولد نأ ول :لاق لڪ سابع نبا نع -۸

 .ايندلا لهأ نتنأل

 ىلإ تلزنأ منهح موقز نم ةرطق نأ ول :لاق بط سابع نبا نع -۷۹ ٠

 .مهشياعم سانلا ىلع تدسفأل ايندلا

 ضرألا يف بص منهج ديدص نم اولد نأ ول :لاق «نسحلا نع -۰

 .!تام الإ ضرألا هجو ىلع دحأ يقب ام

 وه :لاق [٠هععإ (نيلّسْغ] :هلوق يف «كاحضلا نع ١-
 ۰ .راتلا لهأ اهنم لكأي ةرجش «“'عيرضلا

 :لاق [«٠:ناسدل] 4 موّقَرلَأ ترج ط :هلوق يف «كاحضلا نع -۲

 رقس لفسأ يف ةرجش

 ‹«كوشلا :لاق [٣٠:لمرلإ صع اذ اًماَعْطَو $: بو سابع نبا نع ۳

 .!جرخي الو لحدي ال «قلحلاب ذحخأي

 ققح عوجلا رانلا لهأ ىلع لسري :لاق هظ ءادردلا يبأ نع ٤-

 ي

 اذإ ةقساغ نيعو «تقسغ نم دوسأ مهدولج نم ليسي ام وه :ساسألا يقو «فاشكلا

 ءام نم مهدحأ ىقسيف شطعلا نم اوثاغتسا اذإ مهباوث اذهف :يلازغلا لاق .تعمدو تملظأ

 .۳۹۲/۰ ضیفلا .تیم. وه امو ناکم لک نم توما هیتأیو هغیسی داکی الو هعرجتی دیدص

 لهأ ماعط عيرضلا :ليقو قربشلا هل لاقي رابك كوش هل زاجحلاب تبن وه :ريثألا نبا لاق )١(

 .برعلا هفرعت ال انهو رانلا
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 عيرضلاب نوئاغيف «نوثيغتسيف :لاق «باذعلا نم هيف مه ام مهدنع لدعي

 يذ ماعطب نوئاغيف «نوثيغتسيف :لاق «ع وج نم ينغي الو نمسي ال يذلا

 :لاق «بارشلاب ايندلا يق صصغلا نوزيجي مهنأ نوركذيف :لاق .ةصغ

 ىوش مههوجو نم اند اذإف «ديدحلا بيلالكب ميمحلا مهيلإ عفريف

 ةنزحخ اوملك .:نولوقيف ؛مهنولطب ي يف ام عطق م نوطب لحد اذإو «مههوجو

 ردن 4 (&) بادل امر اتع َفَفَحُي کرا وعدا $ :نولوقيف .رانلا

 أولاق ىب أولاق تتّيبْلاب مُڪلُسُر مكيأت كت مو لاق : :مهنوبیجیف

IS Eاوملك :نولوقيف . :رغ] ¢ لللض ىف لإ  

 :مهب يجيف [درسرد] 4 كر الع رضي كلي :نولوقيف .اکلام

 دحأ سيل هنإف «مكبر اوعدا :نولوقيف [۷فرعرا] 4 ےروئکم مکا ل

 انِإق اَتَدُع قاق اهتم اًتَجرْخأ آتَبَر و :نولوقيف .مکبر نم مکلاریخ

 (نوُمَلکت ال اھیف وسخ $ :مھبیجیف :لاق درسوا 4 (ج) ول
 قيهشلا يف نوذحخأيو «ريخ لك نم نوسأيب كلذ دنعف :لاق [ «۸:نوتسولا

 .روبثلاو ليولاو

 ثك :لاق [«:فرعرد] 4 كلم ًأوَداََو ) :هلظ سابع نبا نع ٥-

 .(«:درمد 4 روک ہک :مهبیج مث ةنس فلا مھنع
 اذ اًساَعطَو ط :ةيآلا هذه ًارق هيب يبلا نأ ؛نيعأ نب ناره نع ۸٦-

 .'”قعصف [٣:لمرلا 4ص

 نیا ٠۳۷/۳ هخیرات یف نیعم نباو ۱۸۰/۱ دهزلا یف دانهو ۱۳۰/۲۹ يربطلا هجر (۱)
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 :ليق «رانلا ىلإ لحرلاب ءيح اذإ :لاق «يم نب ثيغم نع -۸

 اذإ «دواسألاو يعافألا مس نم سأكب ىتؤيف :لاق .كفحتن ىتح رظتنا
 .ةدح ىلع مظعلاو ةدح ىلع محللا تزيم هيف نم اهاندأ

 نوثيغتسيف «عوجلا رانلا لهأ ىلع طلسي :لاق «بعک نع -۹

 ف هنوقليف «هرح ةدش نم هلكأ نوعیطتسي الف «ماعطب مهنوتايف «ةنزخلاب

 نوطلسيف عوحلا مهب دتشي مث «مههوجو نامحل هعم طقاستيف «مههاوفأ

 ةدش نم مهدعاوس ىلإ اهنولكأيف مهفكأب نوؤدبيف «مهيديأ لكأ ىلع

 يڪ
 نم فيوختلا ف بحر نبا لاق ٥۲۲/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۷/١ دهزلا يف مصاع يبأ
 لاح ةبلغل ىتش لاوحأ رانلا فوح نم هل لصح نم فلسلا يق ناك دقو ۲١/١ رانلا
 هيلع يشغ وأ برطضا ارو ءاكبلاو قلقلا همزالي ناك نم مهنمف ؛رانلل مهبولق ةداهش

 ىورف فيعض هدانسإ نأ الإ كلذ نم ءيش 4 يبلا نع يور دقو «رانلا ركذ عح اذإ
 کن ادل واط :ائراق لب هللا لوسر عم : :لاق «نيعأ نب نارمح نع تايزلا ةزمهح

 لک هللا لوسر قعصف [۲٠-٠٠:لمرلا] 4 م : اًميلَأ اًباَدَعَو ةّصْع اد اًماَعطو ” اًميحَجَو

 نارمح نع مهضعب هاورو «فیعض نارو لسرم اذهو هيلع يشغ یتح یکبف ةياور فو
 الو رمع نبا نع ناره نع يور هنإ :ليقو ءاضيأ السرم دوسألا نب برح يأ نع
 ثيدحلا نم انركذ ام ريغ هل اذه نارو :يدع نبا هيف لاق اذه نارمح :تلق .حصي

 نمم ثيدحلا بيرغ وهو هلحأ نم طقسيف ادح اركنم اثيدح هل رأ مو ريثكلاب سيلو

 .داوس هيفو تايحلا نم ميظعلا وهو دوسأ عمج :دواسألا )١(
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 «مهقفارم ىلإ اهنولكأيف مهدعاوس نولبقتسي مث «مهيلع طلس يذلا ع وجا

 سوؤر تيقب اهونفأ اذإف «مهفاتكأ ىلإ اهنولكأيف مهقفارم نولبقتسي م
 رجش ىلإ ديدح نم بيلالكب مهبيقارعب نوطوني مث ""ةفسحنم بكانملا

 نيسكنم دحاو بالك هبعش يف رجش فلأ نوعبس مهنم طانيف «موقزلا

 .كبر ءاش ام ىلإ مهب ام كلذف .دودخلاو هوجولا رانلا برضي

 نم عطقي ام :لاق [ء#سإ 4 ج قاّسَعَو ط :دهاحجم نع ٠-

 .مهدولج

 :لاق .ال :اولاق ؟قاسغ ام نوردت له :لوقی ناک «بعك نع ٩۱-

 وأ برقع وأ ةيح نم ةمح تاذ لك “ةمح اهيلإ ليسي منهج يف نيع ١

 جرخيف «ةدحاو ةسمغ هيف سمغيف يمدآلاب ىتؤي «عقنتسيف «كلذ ريغ
 همحل رجيف «هيبعك يق همحلو هدلج قلعتو «ماظعلا نع هدلج طقس دقو

 .!هبوث لحجرلا رجب امك

 .ةروشقم :ةفسحنمو ‹نيفتكلا ىلإ ردصلا نم عفترا ام :روزلا )١(

 .عسلي وأ غدلي ءيش لك مس :ةمحلا (۲)
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 براقحلاو تايحلا

 4 ومح دجيف ةعسللا لا مما عسلت رب ۱ یخبلا قا قانعأك تايحل رانلا يف نإ»

 ةعسللا مهدحأ عسلت «ةفكؤملا لاغبلاك براقعل رانلا يف نإو ءافيرخ نيعبرأ
(MD 

 (ةنس نيعبرأ اهتومح دجیف .

 } بادَعلا قوق ذ اًباَدَع مهتر : :هلوق ىف هل هللا دبع نع -۳

 .لاوطلا لحخنلاك اهباينأ براقع :لاق [«۸:رحلا

 .يعافأ :لاق ۲« فرال] رال نم اعض :ه و هللا دبع نع ٤-

 ضرألا نكاس نم :بعكل تلق :لاق «راسي نب ءاطع نع ٥-

 يذلاو- معن :لاق ؟تايحل اه نإو :تلق .منهج تايح :لاق ؟ةسماخلا

 :لاق ؟ةسداسلا ضرألا نكاس نمف :تلق هدول لاثمأک -هدیب يسفن

 هديب يسفن يذلاو- يٳ :لاق ؟براقعلإامف نإو :تلق ق .منهج براقع

 رفاكلا نهادحإ ىقلت «حامرلا لاثمأك ابانذأل اه نإو ءلالقلا لاٹمأک

 .!هيمدق ىلع همحل رثانتيف « ةعسللا هعسلتف

 .ةيناسارخلا لبإلا يأ :تحخبلا )١(

 .هتدحو هتدش ءيش لک يمحو «هتروس :مألا ةومح (۲)

 هححصو 11١ ثعبلا يف يقهيبلاو ۸٠٦/۲ هدنسم يف ثراحلاو ۱۹۱/٤ دنحا هجرحا (۳)

 ۲١١/٩ ةراتخملا ق ءايضلاو ٠۳٠/٤ مكاحلاو ۱۲/۱١ نابح نبا
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 يلإ رسأ :لاق هظ ةفيذح هب غلبي داور يبأ نب زيزعلا دبع نع ۹٦-

 اًهيف ًاوُكسْخآ » :رانلا لهأل لاق اذإ هللا نإ !ةفيذح اي» :لاق اثيدح لي يبلا

 الو هاوفأ اهیف سیل م عطق مههوجو تداع [٠..هرا] ( () نومك الو
 براقعو ران نم تايح مهيلع طقستل هنإو «مهفاوجأ يف سفنلا ددرتي «رخانم

 نأ ولو «برغم اب نم قرتحال قرشملا نم تخفن اهنم ةيح نأ ول «ران نم
 نوكتف مهيلع طلستل اهنإو «مهرخآ نم اوقرتحال ايندلا لهأ تبرض اهنم ابرقع

 يف شحولا ةبلجك “'ةبلج كلانه اه عمسيل هنإو «مهدولجو مهمو نيب
 .٠ ضايغلا

 - و يلامثلا هللا دبع نب جاجحلا ينندح :لاق «مالس يأ نع 4¥

 لذ بيحب نب نايفس نأ -عادولا هجح هعم جحو للي يبلا ىأر دق ناكو

 فلأ نيعبس منهج يف نأ -مهئامدقو ليي يبلا باحصأ نم ناك و- هثدح

 ين «راد فلأ نوعبس بعش لك يف «بعش فلا نوعبس داو لک يت «داو

 قش لك يف «قش فلا نوعبس تیب لک یف «تیب فلا نوعبس راد لک

 يهتني ال «برقع فلأ نوعبس نابعث لك “قدش يف «نابعث فلا نوعبس
 .!هلك كلذ عقاوي تح قفانملاو رفاكلا

 .خارصلاو حايصلا :ةبلحلا )١(

 .فتليو رجشلا هيف رثكي عضوملا يهو. ةضيغ عمج :ضايغلا )۲(

 .طقف فنصملل هبسنو ردلا يق يطويسلا هتم افرط دروأ «فيعض هدانسإ (۳)

 .مفلا بناح :قدشلا )٤(
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 هل لاقي ايداول منهح يف نإ :لاق «بشوح نب رهش نع -۸

 «رصق ةئامتالثو نوئالث بعش لك يف ءابعش نوئالثو ةئامالث هيف «قاسغ

 ةيواز لك يف ءاياوز عبرأ تيب لك يف «تيب ةئامنالثو نوثالث رصق لك يف

 لك سأر يف «برقع ةئافالثو نوثالث عاجش لك سار ين «"'عاجش
 ايندلا لهأ "تحضن اهنم ابرقع نأ ول «مس ةلق ةئامالثو نوئالث برقع

 .!مهتعسوال

 لاثمأك تايح [اهيف] "ابابج منهج نإ :لاق دهام نع -۹

 منهج لهأ برهيف :لاق “ملدلا لاغبلا لاثمأك براقعو «تخبلا قانعأ

 ام طش کقف ءيههافشب براقعلاو تايحلا كلت ذحأتف «تايحلا كلت نم

 .!رانلا ىلإ برملا الإ اهنم مهيجني امف :لاق «رفظلا ىلإ رعشلا نيب

 رانلا لها يأ :4لڪ دوعسم نبا لاق :لاق ‹«صرحألا يبا نع ۹

 فيك يردت لهف .تقدص :لاق .نوقفانملا :لحر لاقف ؟اباذع دشأ

وت يف نولعجي :لاق .ال :لاق ؟نوبذعي
 هی )0(  دیدح نم تیبا

 .ةيح يأ :عاجش )١(

 .شرلا :حضنلا (۲)

 .عساولا رئبلا وهو بح عمج :بابج )(

 .ملدأ عمج دوسلا يأ :ملدلا )٤(

 .عزات يأ :طشكت (ه)

 .دست يأ :دمصت (0)
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 هل لاقي جز نم قيضأ "رينات يق رانلا نم لفسألا كردلا يق نولعجي من

 .دبألا رخآ مهلامعأب ماوقأ ىلع قبطت «نزحلا بج

 رفاكلا دلج نيب عمسيل هنإ :لاق «نوميم نب ورمع نع ٠١-

 .شحولا ةبلاجك دودلا ةباج نم همحلو

 نوبرهيف «هب نوبذعي "اریرهمزل رانلا يف نإ :لاق «دهاحم نع ۲ ١-

 اه عمست ىح مهماظع مطح اوعقو اذإف «ريرهمزلا كاذ ىلإ اهنم
 اضيق

 دلخي نم رانلا ي يقب اذإ : لاق ہن 5 دوعسم نب هللا دبع نع -۲

 كلت تلعح مث «دیدح نم ریماسم اهیف دیدح نم تیباوت یف اولعح اھیف

 مهدحأ ىري امف «ديدح نم ريماسم اهيف ديدح نم تيباوت يف تيباوتلا

 ايف مه ريف ر اهیف مهل و: هل هللا دبع أرق مث !هريغ رانلا يف بذعي هنأ

 تو ےس

 ١ هبال] )© روعمسی ٠]

 ٤ ٣“ دوهيلا :اولاق ؟اباذع دشا رانلا لهأ يأ :لاق ہی هللا دبع نع

 ي «رانلا نم لفسألا كردلا يف نوقفانملا :لاقف .سوحجملاو ىراصتلاو

 .رونتلا عمج :رينانت )١(

 .ةرحآلا رادلا يق رافكلل اباذع ىلاعت هللا هدعأ يذلا وهو دربلا ةدش :ريرهمزلا (۲)

 .توصلا :ضيقنلا (۳)
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 .باوبأ ا سیل «مهيلع ةھبم ران نم تیباوت

 ءايبن لتق لحر اباذع رانلا لهأ دشأ نإ :لاق 4ط هللا دبع نع - ٠١ ع

 .روصم وأ «يبن هلتق لحر وأ

 تئفط املك :لاق [«««ر] 4 ْبَبَح اَمَّلُإ :دهاحم نع ٦-

 .تدقوأ

 ةقبطم :لاق [.:ةرس] 4 ةَدصْوُم مهّيلَع اهنا ط :خاص يبأ نع -۷ ت ے ھا

 4 ©) ںرخللک اهیف مهو رانلا مههوجو حفلت

 اهيف مهو ط :4 هللا لوسر نع 4 يردخلا ديعس يبا نع ۹ - 
 طسو غلبت قح ايلعلا هتفش صلقنف رانلا هيوشت) :لاق [٠.«:نرسولا] 4 روخللك

 .«هترس برضت یقح یلفسل ١ هتفش يخرتستو «هسأر

 ١[ ٤:نونمؤملا] 4 ٌرانلا مهَهوجو حفلت :هریغ وأ ليذهلا يأ نبا نع -۰

 .قلغأ اذإ هحتفل ىدتهي ال :مهبم بابو ءاه لافقا ال يتلا :ةمهبملا )١(

 هححصو ۷١۸/٤ يذمرتلاو ديخ نب دبعو ۸۸/۳١ دمحأ هحرخأ :ردلا يف يطويسلا لاق (۲)

 مكاحلاو متاح يبأ نباو رذنملا نباو ٥١٦/۲ ىلعي وبأو رانلا ةفص يق ايندلا يبأ نباو

 ATA ةيلخحلا يف ميعن وبأو هيودرم نباو هححصو 4/۲
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 .مهباقعأ ىلع هتقلأ الإ مظع ىلع امحل تقبأ ام ةحفل ”مهتحفل :لاق

 4 ميمّحْلا ىف جر َنوُبحَسُي :لاق هلظ سابع نبا نع -۱
 قح «قرعو محلو دلج نم «مهيلع ءيش لك خلسيف :لاق [٠٠-٠۷:رفاغإ

 یسکی مث ءاعارذ نوتس هلوطو «هلوط ردق همحل نإ تح «هبقع یت ریصی

 .ميمحلا يف رجسي مث «رحآ ادلح

 نم جوم مهبرضت منهج له نأ انغلب :لاق «بشوح نع -۲

 ىقبت قح «هتلكأ الإ قرع الو محل الو مظع مه ىقبي الف ءاهجاومأ
 .روبثلاو ليولاب نوعدي «لسالسلاب ةقلعم حاورألا

 :لاق [٠.«درسول] 4 روحل. ایف مهو $ : ت هللا دبع نع - ۴

 .جيضنلا سأرلا لشم

 تدب دق طيشملا سأرلا حولكك :لاق بط د هللا دبع نع ٤-

 .مههافش تصلقتو «مهنانسأ

 هدلج عدت :لاق [٠«رنس] 4 رّشَبلَل ةَحاَوَل » :نيزر يبأ نع ٠-
 .ليللا نم اداوس دشا

 َتَجِضَت املك و :هلوق نع لعس هنأ ؛ضايع نب لیضف نع ٦-
 مهلكأت :نسحلا نع «ماشه لاق «٠٠ اَمر اوج مَ مدو

 .اهتقرح او مههوحو تباصأ يأ :مهحفل ()
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 اودوع :مه ليق مهتجضنأو مهتلكأ املك «ةرم فلأ نيعبس موي لك رانلا

 .اوناک امک نودوعیف

 [ء٠دسا]  مُهدولُج تَجضَت املك  :هلوق ف «نسحلا نع -۷
 .!دلج فلأ نوعبس موي لك رانلا لهأل جضني هنأ انغلب :لاق

 :لاق [د] 4 جر اَباَمحأ هيف ٌنيثِبَل ظ :هلوق يف «نسحلا نع -۸

 «ماع فلأ نوعبس دحاولا بقحلا نكلو «يه مك ىردي الف باقحألا امأ

 .نودعت امن ةنس فلأك مويلاو

 «لحر ينادانف «ةكمب تنك :لاق «نمحرلا دبع نب قراط نع -۹

 ىلإ تدعصف :لاق .معن :تلق ؟ًارقت وأ بتكتأ !قراط اي :يل بحاص وأ

 [«اد] 4 ج اًباَقَحَأ هيف ٌنيْنِبَل » :عبصإلا لثم طئاحلا يف باتك اذإف «ةفرغ

 مويو ءاموي نوثالث رهشلاو ءارهش رشع انثا ةنسلاو «ةنس نوعبرأ :بقحلا

 بتك نم :تلقف «خيش تيبلا فو :لاق «نودعت امن ةنس فلأك كبر دنع

 :لاق ؟ملع ىلع تيبلا اذه تلحد ام وأ :خيشلا لاقف ؟باتكلا اذه

 بتک وه :تلق 4ظ ورمع نب هللا دبع هلزا ناک تیب اذه :لاق .ال :تلق
 .معن :لاق ؟هكردأ خيشلا اذه ىرت :قراطل تلق .معن :لاق ؟باتكلا اذه

 :هّللا لوقل جورخلا نولمأي رانلا لهأ لاز ام :لاق «ةداتق نع ٠-

 لا مُكَّديرت نلف أوقو دق » :تلزن ىقح [اد] 4 اَّباَمحَأ اهيف نيش

 .ادبأ ديزم يف مهف [٣.:اد] 4 اًباَدَع
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 باذحلا ناولأ

 :لاق هن  ناميلا نب ةفيذح هب غلب هلا نب نهرا دبع نع ۱

 منهج يف نإ !ةفيذح اي» :لاقف ءرانلا يف اثيدح ي هللا لوسر يلإ رسأ

 ثعبی هنإو «ران نم افویسو «ران نم بیلالکو «ران نم ابالکو «ران نم اعابسل

 كلتب مهنوعطقيو «'مهكانحأب بيلالكلا كلب رانلا لهأ نوقلعي ةكئالم

 اوعطق املك «بالكلاو عابسلا كلت ىلإ مهنوقليو ءاوضع اوضع فويسلا
 .«ادیدج اضغ هناکم داغ ء اوضع

 رانلا يف نولبكم رانلا لهأ :لاق فط 5 ورمع نب هللا دبع نع -1

 نم ميمحلا رهصي «نوسكنم «رانلا يف رجشب نوقلعم «رانلا دافصأب

 «مهنويعو مهفونأ نمو مههاوفأ نم جرخيو «مهنوطب يف [...] مهلفسأ

 الو ءهللا مهملكي ال ءاهيف نيدلاخ «ميمحلا ةراهصب رطقتل مهدولح نإو

 ىلإ رانلا لهأ نم جرحأ الحر نأ ولو «ميظع باذع محلو <

 نب هللا دبع ىكب مث هجر نتنو هرظنم ةشحو نم ايندلا لهأ تامل ءايندلا

 .ادیدش ءاکب لظ هظ ورمع

 نع سین نب رکب انثدح :لاق «ينئادملا رفعج نب دمحم نع ٣-

 ءاهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ نإ :لاق ءهبنم نب بهو نع يفقثلا ةملس يبأ

 .لحاد نم مفلا ىلعأ نطاب :كنحلا )١(

 .طقف فنصملل هبسنو ردلا يق يطويسلا هنم افرط دروأ «فيعض هدانسإ (۲)
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 «رانلا ىلع نوشمي «نوتومي الو نوماني الو نوؤدهي ال رانلا يف مهف

 موقز نم نولكأيو «رانلا لهأ ديدص نم نوبرشيو «رانلا ىلع نوسلجيو

 مههوحو یشختو «نارطقو ران مهصمقو «ران مهشرفو «ران مهفحل «رانلا

 مهنوبذجي «اهفارطأ ةنزخلا يديأب لسالس يف رانلا لهأ عمحو :لاق رانلا

 :لاق .مهبارش كلذف «رانلا ي رفح ىلإ مهديدص ليسيف «نيربدمو نيلبقم

 سینخ نب رکب بلغو :لاق «هیلع ایشغم طقس تح هبنم نب بهو یکب م
 .ادیدش ءاکب رفعج نب دمحم یکبو .ملکتی نأ ردقی ملو «ماق یتح ءاکبلا

 نوكتحيف «”برحا رانلا لهأ ىلع ىقلي :لاق «دهاحم نع ٤-

 .نينمؤملا مكاذأب :لاق ؟اذه انباصأ مب انبر :نولوقيف «ماظعلا ودبت ىح

 نمو داهم منهَج نٿ مهل $ :يظرقلا بعك نب دمحم نع -°
 .فحللا :يشاوغلاو ‹شرفلا :داهملا :لاق [٠:فرال] 4 شارع ھهق

 (ِناَڪسَم لڪ نم توما هيت $ :يميتلا ميهاربإ نع ١-

 ( .رعشلا عضاوم نم تح : لاق [۷:میهرب]

 نالعن هل لحجر اباذع رانلا لهأ نوهأ نإ :لاق دهام نع -۲۷

 رانلا به نم هينيع رافشأو «رمج هعماسمو «رمح هسارضأ «ران نم ناكارشو

 .روفت يهو ريثكلا ءاملا يف ليلقلا بحلاك مهرئاسو « هيمدق نم هؤاشحأ جرخت

 .سانلا نادبأ ولعي رثب وهو فورعم ءاد :برحلا )0(
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 يه :لاق [٣ه:رثالا 4ربکلآ ید اهنا % :نیزر يأ نع = ۲۸

 .ريذن اهنم مكل ينإ :لوقي :لاق 4ج )رش اريد ل منهج

 Ê ةر ةبصات ةلماع ق ةعشلح دموي جو » :نسحلا نع-۹

 اتلاف “اهبصنأو اهعشحأف ءايندلا يف هلل عشخت مل :لاق [٣-٠ةصشلا

 دق ؟ةينآ ام نوردت :لاق [ه:ةيساغلا] ( 9 ةيناء نع نم قست ۾ اهلمع كلذف

 ءتقلحخ ذنم منهج اهيلع تدقوأ لوا كاذلف «عمتحا دق ءاهرح ینآ

 .اشاطع يأ :ادرو اهيلإ اوعفدف

 ةعطق :لاق [٠٠.ىمر] 4 رات نم ظاوُش ل :هلوق يف «دهاحب نع -۰

 .مهسوۇر ىلع بصي م «باذي رقص :لاق [٣ه:نمرل] 4 ساحو ط رانلا نم

 .جضني :لاق [٠.:حس] 4 ٌرهصتي ط :هلوق ف «كيرش نع ١-

 4 ظّيَعلا نم زيمَت داك ظ :هلوق يف «ضايع نب ليضف نع -۲

 .عطقت :لاق [۸:كللا]

 :لاق [هنرثس] 4 نيعفشلا ةع ةهعفنَت :e :يدسلا نع - ۳

 .مهلانت ال

 ٤¬ ”ءسالإ 4 ربل عَرَفلآ مهتزخ ال : ف سابع نبا نع 1٠]

 .اهلهأ ىلع منهج تقبطأ اذإ :لاق

 .اهبعتأ يأ :اهبصنأ )١(
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 دلجلا عزن :لاق [٠٠:جراملا] 4 وشلل عار :كاحضلا نع ٠-

 ٠- وشلل ةعازت ظ :كك هللا لوق يف «ينانبلا تباث نع 4

 .مدآ نبا هجو مراکمل :لاق [٦١:جراعملا]

 اهعَرذ » :هللا لاق ىقلا ةلسلسلا ةقلح نإ :لاق «بعك نع -۷

 .ايندلا ديدح عيمج لثم اهنم ةقلح نإ [٠٣:ت] 4 اًعاًرذ َنوُعَبس

 4 اًعاَرذ ْنوعَبَس اهعرذ ةلسلس ق :هلوق يق «فون نع -۸

 :لاق لي هللا لوسر ىلإ هدنسي «نارمع يأ نب دلاح نع -۹

 م ناک امک دوعی مم تهتنا مھتدئفأ ىلع تعلطا اذإ یتح ءاھلھآ لکأت رانلا»

 هلا رات :هللا لوق كلذف ءادبأ كلذك وهف «مهداؤف ىلع علطيف اضيأ هلبقتسي

 . 7([ :ةرىش] € 2: ةدعفألآ ىلع علت یتا ج ٌةَدَقوُملا

“Nfلاق [۷ةرس] 4 ةد ىلع علت یتلا :بعک نب دمح نع : 

 .قلخلا ئدتبا هداؤف تغلب اذإف «هداؤف غلبت یتح هلکأت

 اهب فوخي ةمهر رانلا تقلحخ :لاق «ةنييع نب نايفس نع - ١

 .اوهتنيل هدابع

 )١( دهزلا يف كرابملا نبا هحرحخأ «فيعض وهو لضعم هدانسإ ١/۸۷.
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 ذئموي منهج ی :لک هللا لوسر لاق :لاق هل د هللا دبع نع - ۲

 '”«اهنورجي كلم فلأ نوعبس مامز لك عم «مامز فلأ نوعبس اه

 ِءيج :لاق [:رحف] ( منهج ذمي ءیأجو طل :قيقش نع ۲ ١-

 ۾ ىرڪڌلا هل ناو نسنالا رڪ ڌي ذمو :نسحلا نع - ٤

 ام رحآ اهيف توم ال ةليوط ةايح كانه فداص هنأ هللاو ملع :لاق [٣٠:رعشاإ

  .هيلع
0 

 )رش ؟ةبوتلا هل ىنأو «ةبوتلا ديري :لاق «كاحضلا نع - ٥

 ايندلا يف تلمع ينتيل اي :لوقي [«ءرسس] 4 جز ىتايَحل قد ین
 ا

 .ةرحخألا يق ياي

 اذه يف ناكول» كلب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع - ٠١

 مهباصأف «سفنتف «رانلا لهأ نم لجر مهيفو «نوديزي وأ فلأ ةئام دجسلا
 .(هیف نمو دجسلملا قرتحال ‹هسفن

 .!تام الإ دحأ قبي مل تزربأ رانلا نأ ول :لاق هل سابع نبا نع - ۷

 ۲۱۸٤/٤. ملسم هحجرحخا «حیحص ثیدح (۱)

 ٤۷١/۲( رصتخملا) رازبلاو ۲۲/٠١ ىلعي وبأ هاور :۲۰۷/۸ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)

 .ةراكن هنتم يقو نسح هدانسإ ٠/٤: بيغرتلا يف يرذنملا لاقو .نسح دانسإب

 سودرفلا يث يمليدلاو ٦٦۲ ثعبلا يف يقهيبلاو ٠٠۷/٤ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأو
 ٠ .ينابلألا خيشلا هححصو ۳

 ۷ ۔



)0 
 .' (اهرح اهنم ءزج لكل «منهج ران نم اءزج نيعبس نم ءزج

 .!منهج ران نم ذوعت هذه مکر ان :لاق «دهاحمج نع - ۱۹

 عم هلط ورمع نب هللا دبع نأ انغلب :لاق «نارمع يبأ نع ٠-

 نم ريجتستل اهنإ هديب يسفن يذلاو :لاقف ؟اذه ام :هل ليقف «رانلا توص

 .!اهيلإ داعت نأ ىربكلا رانلا

 ران يف اوناك رانلا لهأ نأ ول :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ١-

 مهجرخي نأ اهنزاخ اولأس رانلا لهأ نأ يغلب دقلو ."اهيف اولاقل ايندلا

 اوعجر تح ريرهمزلاو دربلا مهلتقف «هيلإ اوجرحأف :لاق ءاهبابحج ىلإ
 .!دربلا نم اودجو ام اهولخدف ءاهيلإ

 نوثاغيف ءرحلا نم رانلا لهأ ذيعتسي :لاق 44 سابع نبا نع -۲
 ..!رحلا نولأسيف ءاهدرب مظعلا عدصي دراب حيرب

 ثيدح :يذمرتلا لاق ۲۹٠/٤ يمليدلاو ٤۹4۳/۲ ىلعي وبأو ۷٠١/٤ يذمرتلا هجحرحأ )١(

 يراخبلا هجرحأ ةريره يبأ ةياور نم ثيدحلا حصو .ديعس يبأ ثيدح نم بيرغ نسح

 ىلإ ةبسنلاب ايندلا يف اهدحجن يتلا رانلا نأ هانعم :يضاقلا لاق ۲۱۸٤/٤ ملسمو ۳

 ام ىلع تلضف اهنأك و «نيعبس نم دحاو اهطاعتشا ةعرسو اهتياكنو اهرح يف منهج ران

 سانلاك ايندلا نارين اهيف دقتت كلذلو ؛ةرارحلاو ةدشلا نم اءزح نيتسو ةعستب اهدنع

 ايندلا يف باذع دشأ ناك ال نكل منهح بسانت ال ايندلا ران :يلازغلا لاق .ةراجحلاو ٠

 رانلا هذه لثم ميححلا لهأ دحو ول تاهيهو ءاهب منهج باذع فرع رانلا باذع

 .هيف مه ام ابره اهوضاخ

 .ةلوليقلا اهيف اومان يأ :اهيف اولاقل (۲)
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 هوقوذي نأ نوعيطتسي ال يذلا :ريرهمزلا :لاق «دهاحم نع -۴۳

 .!هدرب نم

 ىلإ رانلا تكتشا» : هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع ٤-

 رحلا يف اهسفنف «ناسفن اه لعجف ءاضعب يضعب لكأ بر :تلاقف اهبر

 .'«ریرهمزلا ءاتشلا يف اهسفنو «مومسلا

 نم نيعبس نم ءزج هذه مکر ان :لاق هه كلام نب سنأ نع ٠١-
 هللا وعدتل اهنإو ءاهب متعفتنا ام نيترم ءاملاب تغفطأ اهنأ ولو «منهح ران

 .كلت يف اهديعي ال نأ

 فلأ رانلا ىلع دقوأ» :لاق يي يبلا نع هل ةريره يبأ نع ١٠١-

 ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث .تضيبا ىتح ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث «ترمحا ىتح ةنس

 .(ةملظم ءادوس يهف ‹تدوسا قح

 ىلإ هيلع هللا یلص لیربح ءاج :لاق 4 باطخلا نب رمع نع -۷

 :لاقف كب هللا لوسر هيلإ ماقف «هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ يف يب ىبلا

 هللا رمأ قح كتئج ام !دمحم اي» :لاق (؟نوللا ريغتم كارأ يلام !لیریج ای)

 ليربج لاق «منهج يل تعناو رانلاب ينفوخ)» :لک هللا لوسر لاقف «رانلا خفانمب

 ٤۳۱/١. ملسمو ۱۹۹/۱ يراخبلا هجرحُا «حیحص ثیدح (۱)

 يت يمليدلاو ٠٠٥١ ثعبلا يف يقهيبلاو ٠٤٤١/١ ةحام نباو ۷٠١/٤ يذمرتلا هحرحأ (۲)

 هفعضو «فقولا ةياور يذمرتلا ححرو ءاعوفرمو افوقوم يورو ٠٠٠/١ سودرفلا
 .ینابلألا
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 هيلع دقوأف رمأ من «ترمحا ىتح ماع فلأ اهيلع دقوأف منهجب رمأ هللا نإر : كا

 ءادوس يهف «تدوسا تح ماع فلأ اهيلع دقوأف رمأ مث «تضيبا قح ماع فلأ

 بقث ردق نأ ول قحلاب كعب يذلاو ءاهبه [ًافطي] الو اهررش ءيضي ال ءةملظم

 .اهرح نم اعيج مهلك ضرألا يف نم تام ايندلا لهأ ىلإ منهج نم حعف ةربإ
 ضرألاو ءامسلا نيب قلع رانلا لهأ بايث نم ابوث نأ ول قحلاب كغعب يذلاو

 ةنزخ نم انزاخ نأ ول قحلاب كثعب يذلاو «هرح نم اعيج ضرألا يف نم تامل

 نم اعيمج مهلك ضرألا يف نم تامل هيلإ اورظني ىتح ايندلا له ىلإ زرب مهنج

 ةلسلس نم ةقلح نأ ول قحلاب كثعب يذلاو هير نتنو هقلخ هيوشتو ههجو حبق
 لو تضفنال ايندلا لابج ىلع تعضو “""هباتك يف هللا تعن يتلا رانلا لهأ

 اي يبسح» :لبي هللا لوسر لاقف «ىلفسلا ضرألا ىلإ يهتنت ىتح ءيش "اههني

 يکبي وهو ليربح ىل هللا لوسر رظنو :لاق «توماف يباق عدصني ال لیربج
 ل امو» :لاق (؟هنم تنا يذلا ناکلاب هللا نم تنأو !لیربج ای يكبتأ» :لاقف]

 لاحلا ريغ ىلع هللا ملع يف نوكأ يلعل يردأ ام ؟ءاكبلاب [قحأ انأو يكبأ ال

 عم ناك دقو سيلبإ هب يلتبا ام لث ىلتبأ يلعل يردأ امو ؟مويلا اهيلع انأ يتلا

 ىكبف :لاق «؟تورامو توراه هب يلتبا ام لث ىلتبأ يلعل يردأ امو ؟ةكتالملا

 ای نأ» :ایدون تح نایکبی الاز امف ظا لیربج یکبو هللا لوسر

 عفتراف :لاق (امكبذعيف هايصعت نأ امكنمآ دق هللا نإ !دمحم ايو ليربج

 .[٠هس] 4 اًعاّرذ نوُعبَس اهعَرذ ةلسلس ف ث» :یلاعت هلوق وهو (۱)
 .ترقتسا يأ :تراقت امو :رحآ ردصم ييو ءاهفكي يأ :اهنهني :اهلعل (۲)
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 نوثدحتي راصنألا موق هيف سلجم رمف ب هللا لوسر ماقو «ليربح
 ملعأ ام نوملعت ول ؟منهج مكءاروو نوكحضتأ» :لاقف «نوكحضيو

 ىلإ متزربلو ‹«بارشلا الو ماعطلا متغسأ امو اريك متیكبلو اليلق متكحضل

 :يدون تح نوكبي اولاز امف «موقلا ىكبف :لاق «هللا ىلإ نورأجت تادعصلا

 يذلاب مهرشبف ؟يدابع طنقت ملف ارسيم ارشبم كشعب هللا نإ !دمحم اي نأ»

 .'اونکسف (هب يدون

 لهأ نأ ؛ملسأ نب ديز ينثدح :لاق «ئراقلا رفعج يبأ نع -۸

 .ىیکب مث .نوسفنتی ال رانلا

 ‹«سفن مه جرخي ال رانلا لهأ نإ :لاق «نايح نب لتاقم نع -۹

 .مهفاوحأ يف مهسافنأ ددر اغ

 ءاهتلكأف نادبألا ىلع راتلا تطلس :لاق «جلعد نب دیلخ نع -۰

 مث «ران نم رحب "ةجل يف اشيشن "شنت ةنس نيعبرأ حاورألا تيقبف

 .ايرط اضغ باذعلا اوقوذيل «هارطأو تناك ام ضغأ نادبألا تددحج

 عمحم وهو ليوطلا مالس هيف :بحر نباو يمثيملا لاق ۹٠/۳ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ )١(

 فنصملا هجرخأ يعازوألا نع لضعم دهاش هلو «يطويسلاو يرذنملا هفعضو .هفعض ىلع

 يف ركاسع نباو ۳٤/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۱۳۹/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ءافلخلا رابحأ يف

 ۲۱۷/۳۰١. خیراتلا

 .بصلا وأ نايلغلا دنع توص يأ ءاملا شن :شنلا (۲)

 .هرعق كردي ال ثيح :رحبلا ةجل (۳)
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 ءرانلا لهأ يسني نأ هللا دارأ اذإ :لاق «ةلفغ نب ديوس نع ١-

 يف مهنم لجر لک لعج م ءاضعب مهضعب نعلو «ضعب نم مهضعب ًاربت
 م «ران نم رامسم هيف الإ قرع هنم ضبنی امف «هتماق ردق ران نم توبات

 يف سیل هنأ یری ال دحأ مهنم امف «منهج ين هب یمری م «رانلاب امهنیپ

 راتلآ َنَم د ٌلَلظ مهِقوَف نم مهل ) : :[لاعت هلوق كلذفإ] !هريغ دحأ منهج

 .[.«ررا] 4 ٌلَلظ مهتخَت نمو

 ‹ةمايقلا موي رانلا ىلإ رجيل لحرلا نإ :لاق هڪ سابع نبا نع -۱۲

 الإ دحأ ىقبي ال ةرفز رفزت مث ءاهبيضق ىلإ ةلغبلا قيهش رانلا هيلإ قهشتف
 .!فاح

 معنأب ىتؤي» :لاق هك هللا لوسر نأ ؛ي كلام نب سنأ نع - ۳

 يف ةغبص هوغبصا :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ءرانلا لهأ نم ايندلا يف ناك سانلا

 ءال :لوقيف ؟طق اريخ تيأر له !مدآ نبا اي :لوقيف ءاهيف غبصيف .رانلا

 «طق نيع ةرق الو «طق اريخ تيأر ام كتزعو 0( ]

 .!اميظع ناكل ولد ةسمغ ردق الإ نكي مل ول :لاق «ةداتق نع - ٤

 ۲۱۹۲/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)
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 ثدح اذإ نيظعاولا نم ءاملعلا ضعب ناك :ركب وبأ لاق - ٥

 اهعم همزل ةسمغ سمغ دقو ءال :لوقي نأ هل قح :لاق ثيدحلا اذهب

 الإ هتيصعم ىلع رصم الو رفاك نم ارعش عدت مل ةسمغ كلت «ءالبلا دهح
 امعنم اهجو الو «هتحضنأ الإ انوصم ايندلا ىف ناك ادلح الو هتکعم
 اعم الو «هتمعأ الإ نيع ةرق ىف اذفان ارصب الو "هتحلك الإ ميعنلا ةفرطب

 ةوقش لوطأ ام !ةسمغ اه اي "هتجمسف هيلع تمحتقا الإ وهلل اتصنم

 يف ةسمغ اهنإ !اهبنج يق ميعنلا نم هيلع رم امل هنايسن دشأو ءاهب بذعلا

 امو اهرمج دقوي .دبألا دبأل “دتهي الو ءاهرح جهو دهي ال «منهح ةحل

 طقس ةسمغ !اهررش جضن يلاوتو “اهراعتسا حفل نم نيبذعملا هب يمرت
 ةمودقم اهتكئالم بيلالكب ةقلعتم هماظع تيقبو “""اهيواهم ةجل يف همحل

 ناكلملا نم رح رحأ اذإو ءاهتايح ىلإ يدتهت الو توم ال حاورأ لإ

 “لاكن ميلأ نم اوقيذأ ال اوخلسنا دقو اوجرحأ 'اهتايايغ نم قيحسلا

 .هغرمو هکلد :هکعم (۱)
 .هتسبع يآ :هتحلک (۲)

 .هتحبق اهانعمو امض مسر برقأ اذه (۳)

 .رسكني الو فعضي ال يأ :دتهي ال )٤(

 .تدقوتسا :ترعتسا :اهراعتساو «هتقرحأف هدسح ىلعأ تباصأ اذإ رانلا هحتفل :حفل (ه)

 .رعقلا ديعبلا اهرفح يف يأ :اهيواهم )١(
 .هرعق ءيش لك ةبايغو (اهتابايغ) اهلعلو رحآلاو ةياهنلا يأ ةياغلل عمج اهلعلو ...اذكه (۷)
 هلثم باكترا نع هريغ لكنت ةبوقع همرحأ مرج يق هتبقاع اذإ نالفب تلك :لاكنلا (۸)
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 رانلا ةفص ةلاسر تابيغملا بانک

 نوطبو رانلا ةيدوأ تألتماو «مهدودحخ ىلع “مهقدح تلاس اذإ مهليو

 اذإو ""مهدولح رعاوت نارينلا تاحفنب تحرقتو «مهديدص نم اهعابس

 يق رانلا نم ةلكأ تعقو اذإو «مهدابكأ ةلاسغ نم هركلاب اهيف اوقس

 اذإ مهليو لب !مههوحو ىلإ اهيف ملظملا ليللا عطقك قبتسا اذإو «مههاوفأ
 مههوحو ىلع اوبحسو «مهماظع محللا نم تيرعو «دولجلا نم اوخلس

 حفللا ىلع قبت ملف اوعمق اذإف «مهمادقأ صماحأ ىلع رانلا تتأ نأ دعب

 ىلع مهنوبحسيو «مهرابدأو مههوحو نوبرضي ةكئالملا اذإو «مهراصبأ

(MM . lf elsا  “ : 
 !بذعملل ليو !اهقامعأ دعب يق ةراجحلاو مهنورجسيو اهقابطآ حئافص

 ًاوسأو «هنکاسم رامع شحوأو «همغأو هتملظ اداوس كلحأو هرح دش

 لمتحي الو هل موقي ال اع اهيف درفأ دقل !هليو !هنجس يف هيقفارم قالحأ

 دق ريسأ «هتوقش ةقبر هقنع يف تمكحتسا دق «اناهم هبلق عحو ضضم

 قتلا ةآرملاو ‹كردص ىف ةيلاغلا بحاص تنأ تسلأ !هتدح اهيف ىلبلا قلحخأ

 ةرعشلا هب لوانت تنك يذلا صقملاو «كهحو ةءاضو اهب حفصت تنك

 هب للاخت تنك يذلا كاوسلا بحاصو «كدحخ نم اهعضوم ريغ ي اهارت

 .نيعلا طسو ريدتسملا داوسلا :ةقدحلاو «مهنيعأ يأ :مهقدح (1)

 .اهروثب يأ :مهدولج رعاوت (۲)

 .ًالتما :رجس (۳)
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 «ىلب الأ !؟كنيع ةرق هب نيزت تنك يذلا لحكلاو «كنانسأ حلق

 .؟اهتتزخو كلام ىلإ ترصو ءاهتلخد نيح رانلا تناك فيكف

 يلصأ تنك :لاق -يشرقلاب سيلو- نابأ نب زيزعلا دبع نع ۱٦-

 نسح «بوثلا فيظن نم مك !زيزعلا دبع اي :فتاه يب فتهف «ةليل تاذ

 .؟ادغ منهج قابطأ نيب بلقتي «ةروصلا

 :نينمؤملا ريمأ نورا تلق :لاق «ضايع نب ليضفلا نع-۷

 هللاوف ‹لعفاف هدوستف رانلا كهحو حفلت ال نأ تردق نإ «هجولا نسح اي

 .نوراه یکبف .امیظع ارمأ تدلق دقل

 :اودان رانلا لهأ نإ :لاق هلظ ورمع نب هللا دبع نع -۸
 م

 مث اماع نيعبرأ مهنع ىلخف :لاق [۷۷٠:فرحرلا] 4 كبَر اََيلَع رغقيل كلم

 نإ اهتم اتجرخأ آَمَر :اولاقف [ہدرسرا 4 نوک ہکّتإو :مھباحأ

 مث ءايندلا لم مهنع ىلخف :لاق [٠.٠:درسرل] 4 وُملظ اتاق اتع

 موقلا "سبني ملف :لاق [.«:درسون] 4 نوُمَلَكُث الو ايف أوُسْخَأ :مهباحأ

 .قيهشلاو ريفزلا الإ ناك نإ «ةملكب كلذ دعب

 :اذهب ثدح اذإ لوقي نيظعاولا ضعب ناك :ركب وبأ لاق -۹

 كلت دعب يف «كلانه ام ىلع طلسملا كلامو ؟كلام ةرواحم لمتحت تنأ

 .نسلا ولعت ةرضحو ةرفص :حلقلا (1)
 .مالكلا لقأ :سبنلا (۲)
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 «هرحزل اقيرح تبهتلا رانلا رجز نإ كلام !كلذك يدنع تسل «كلاهملا

 «هبضغ نم ةاصعلا ىلع ايظلت تمدتحاو هرمأل ةعاط ةرعتسم تدقوتو

 رانلا ىلع كلام بضغ اذإ !؟هبر بضغل مهيلع بضغ نم ىضري تمو

 .هبضغ ةفيح نيبذعملا ىلع ”راعتسالا نم بحت ملو ءاضعب اهضعب لكأ

 ٠ نمو «مهيلع بضغلا لوط ىلع هللا هرطف نم ىضرت یتمو ؟یضرت وأ
 رض نم مهم ري ال نع اوثاغتسا ؟مهيلإ ناوهلا ميلأ نم لصوي ام هللا دبعت
 "يوا مه يوأي الو «مهب لزن ءالب دهج نم مه يڻري الو «مهباصأ Df ۴٤ . ء٤
 ريغ رانلا مهتهوش دقو اكلام نوعدي «مهيلع اهرحب تعلطا ران نم عجوتم

 ةمه كلال تسيل !مهتلكأف افنأتسم اقلح اه اوددح مث «مهتجضنأف ةرم

 °^لالزلا افصلا ىلع كعرصم ءوس اهيف يري نأ الإ -هب ثيغتسملا اهيأ-

 يشاوحب تبشتنا بيلالكلا بعش عقاومو «كهحو محل اياقب هيلع ىمحللا

 ثيغتسملا اهيأ كليو !كسفن عماجمب ذحأ اذإ اهناخد قابتساو «كدلح

 مدقأ نمم يفتشي بئاد وهف «هبضغ ”ةروس تدتشا دق اكلام نإ !كلاع

 « هتدشب اورم ِءالب دهحج نع لست الف «هبر ةيصعم ىلعاحارص ايندلا يق

 .اهبف نكسي مل يأ :راعتسالا )١(

 .مهمحري الو مه قري ال يأ : يري )۲(

 ىنعم. ىوأ ردصم (يوأ) لصألا ف ةملكلا لكش دروو «هل ىثرو قر يأ :ةيوأ هيلإ ىوأ (۳)
 .لزن

 .ءيش لك نم يفاصلا :لالزلاو .سلمألا ةراجحلا نم ضيرعلا :افصلا )٤(

 .ةدح يأ :ةروس )١(
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(MD. . u . . 
 ماعطو «هتصغب اوفرجتف ناوه يزحو «هترارم غيستاوجش ليوط ليوو

 هوعرح اذإ هوغيسي مل ديدصو «هتنوشحخو هرحب مهقولح يق ضرتعا موقز
CY) 

 تاقدارسو «ءاهتملظ يواهم يق مهب اونرق نيطایشو «هتهارک ىلع

 عماقلاف !نوحدكي مهو مهدهجأ امف ءاهتايايغ دعب يف مهيلع تبرض
 اودان دقلو ؟اهتحت [ايرتت تمعأ ةلاسغ نم] ةعزتنملا اهتينآ لوانت ىلع

 اونرق نيح ملظلاب اورقأو «مهتسم مهبر باذع نم ةحفن لوأ دنع ليولاب

 "تالغا تنولو مهتماقإ رادب مموط لاط دق ول فيكف «مهتمادنب

 ‹كبن اولاعت «مهيلإ اهيف [ياو فلاوس] هوركملا هحوو «مهيلع تامقنلاو

 نإ يحيو !اهيف نوبذعملا ىقلي ام فوحو ءاهيهاود فوح انعفني ءاكبلاو

 .![تفص] نم نوعمست ام اهيف ثدحأو «يتفرعم عم اهتلحد

 ران

 يت نم ددعب ايديأ رانلا نزاحخ كلامل نإ :لاق «دهاحم نع ٠-

 .!رانلا

 اذإ :لاق [٠٠:بمري] 4 ديدَص ءان نم ىقسيو ط :يذسلا نع ۷ ١-

 الف «هبرش فلکی مث «مدلاو حیقلا هنم لیسی تح لاس مهدولج نم لاس

 .[۷٠مسرا4 تم وه امو ِناَڪَم لڪ نم تولا هيتايَو :هلوقو هغیسي داکی

 .هلام رثك ناسنإلا فرحت )١(

 .ةبوقعلا :ةلثملا عم :تالغملا (۳)
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 توملاو الإ ةرعش عضوم نم سيل :لاق هه سابع نبا نع ١-
 .!توع الو هبرکو توملا معط دج ءاهنم هیتآب

 :لاق م« 4 رضقناک ررشپ یمزت الإ :ةمقلع نع -۳

 .!نئادملاو روصقلاك نكلو «بشخلاك سيل

 ٤- دَدَهَج نسوي ىا :هلوق يف هل د هللا دبع نع 4

 ]الفحر: ]۲٣فلأ نوعبس مامز لك عم «مامز فلأ نيعبسب داقت اهب ءيح :لاق

 .اهنورجي كلم

 ىقبي الف «ةرفز ةمايقلا موي منهج رفزت :لاق «بعك نع -
 يسفن !بر :لوقي هيتبكر ىلع عقو الإ لسرم يبن الو برقم كلم

 .يسفن
 ‹«نيترفز موي لك منهج نإ :لاق «يمس نب ثيغم نع -1

 .باذعلاو باسحلا امهيلع نيذللا نيلقثلا الإ ءيش لك امهعمسي

 ناك يرعلاو «رانلا لهأ يسك :لاق «هبنم نب بهو نع -۷

 .مه اريح ناك توملاو «ةايحلا اوطعأو مه اريح

 ىف رانلاو ءءامسلا يق ةنحلا :لاق 4خ مالس نب هللا دبع نع -۸

 .ضرألا

 رانلا لهأ نوهأ» : هللا لوسر لاق :لاق هل سابع نبا نع -۹
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 .«هغامد امهنم يلغي نالعن هيلجر يف ؛بلاط وبأ"اباذع

 نالعن هل لحر اباذع رانلا لهأ نوهأ نإ :لاق «دهاحم نع ٠-

 بهل نم هينيع رافشأو «رمج هعماسم «رمح هسارضأ «ران نم ناكارشو

 ريثكلا ءالا يث ليلقلا بحلاك مهرئاسو «هيمدق نم هؤاشحأ جرخت «رانلا

 .روفت يهو

 نيعبسب داقت ةمايقلا موي منهجب ىتؤي :لاق هه ةريره يبأ نع ١-

 قح مهيلع ليامت يهو كلم فلأ نوعبس مامز لك ذحخآ «مامز فلأ

 ام :اهيلإ يحويف «ذعموي لذلا اهيلع هللا يقليو «شرعلا نيمي نع فقوث
 هللا يح ويف .ةمقن يف كل نوكي نأ فاحأ !بر اي :لوقتف ؟لذلا اذه

 يف ةعمد ىقبت ال ةرفز رفزتف .ةمقن كيف يل سيلو ةمقن كتقلح اغنإ :اهيلإ

 لسرم يبن الو برقم كلم ىقبي الف ىرحأ رفزت مث :لاق .ترح الإ نيع

 .!يتمأ يتمأ بر اي :لوقي ليي ةمهحرلا يبن مكيبن الإ «قعص الإ

 4 ريرفكلاب ةطيحْمل ّمّهَج واو ] :هلوق يف هه سابع نبا نع -۲
 روكتو «هيف بكاوكلا رشتنت «رضحألا رحبلا وه اذه :لاق [ء«تركسلإ

 .منهج وه نوكيف هيف رمقلاو سمشلا

 ‹«عبسلا تاومسلا يق ةنجلا نإ :نولوقي اوناك :لاق «ةداتق نع -۴

 .عبسلا نيضرألا ق منهح نإو

 ۱۹٩/۱. ملسم هجرخ «حیحص ثیدح (۱)
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 التو «منهج رحبلا» لک هلا لوسر لاق :لاق بلظ ىلعي نع ٤-

 "«:دكل] 4 اًهًقدارس مهب طاح ارات :ةيآلا هذه

 :ةيآلا هذه رانلا لهأ يق تلزن ةيآ دشأ :لاق ههظ ةزرب يأ نع ٥-

 ةعاس رادقم وهف :لاق [٠..اد] 4 ج اًباَدَع لا ڪيرت نلف أوقوڈف»

 نأ ول ىقح ءاباذع دشأ «ةنسب ةنسو «رهشب رهشو «مويب مويو «ةعاسب
 ولو «هرح ةدش نم برغملا لهأ تامل قرشملاب جرح رانلا لهأ نم الحر
 تدهش :#4 ةزرب وبأ لاق .هحير نتن نم قرشملا لهأ تامل برغم اب جرحأ

 ېهیلع ب بضغو مهبر مهيصاعع موقلا كله» :لاقف اهالت نيح ُب هللا لوسر
 دشأب انربخت الأ !ةزرب ابأ اي :ليق «مهنم مقتني نأ الإ مهيلع بضغ اذإ ىبأف

 نودانيو [ء۷:رطن] 4 اًهيف َنوُحرطَصَي مهو ط :لاق ؟مهيلع رانلا لهأ تاعاس

 !انبر انبر :مهبر ىلإ نورأجي ةباحإلا نم اوسئي اذإف ءاهتنزخو اكلام
 مهنع تكس اغا اونظي تح مهنع تكسيف :لاق .تارم عبس ايندلا رادقم

 ايندلا يبأ نباو ۷١/١ هخيرات يف يراخبلاو ٤ دمحأ هجرحأ :ردلا ف يطويسلا لاق )١(

 هيودرم نباو(يبهذلا هقفاوو) هححصو 1۳۸/٤ مكاحلاو متاح يأ نباو ريرج نباو
 .تاقث دمحأ لاحر ۳۸٦/١١: عمجملا يق يمثيملا لاق . ٤۹۷ ثعبلا يف يقهيبلاو

 يف هيودرم نبا هحرخأ «بحر نباو ريثك نبا هلاق دقرف نب رسج فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)
 هریسفت نم هيلع تفقو يذلاو «بحر نباو ريثک نبا هلاق اميف متاح يأ نباو هریسفت
 لعفامك هيف هدحأ ملف عوفرملا امأ «ةزرب يبأ ىلع فوقوملا ۳۳۹١/٠١ عوبطملا
 نباو رذنملا نباو ديه نب دبع ىلإ فوقوملا بسن هنإف ٠٠٤/٦ روثنملا ردلا يف يطويسلا
 .ملعأ هللاو .طقف هيودرم نبا هجرحخأ :لاقف عوفرملا امأو «هيودرم نباو يناربطلاو متاح يأ
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 رانلا ةفص ةلاسر تابيغملا باتک

 :مهنظ ِءوس ققحيو مهءاجر عطقي نأ ديري امل لوقيف «مهجرخيل

 ایمع اهیف ''نوحلکیف :لاق [٠.:هرنسرن) 4 چ نوُمَّلَکُت الو ایف اوسخ
 .دحأب نوثیغتسی الو نوملکتی ال ءامصو امکبو

 ۲« 4 ج ابار الو ارب اهیف نوقو ڈی الط :نسحلا نع -1

 :نسحلا لاق [٠٠:اد] 4 جز اًقاسَْعَو اًميمح الا مونلا دربلا :نسحلا لاق

 بقحلاو :لاق .قاسغ رخآلاو «ميمه هدحأل لاقي «رانلا ف نیبارش

 دنع موي لكو ءاموي نوتسو ةئامنالث ةنسلاو «ةنس فلأ نونامن دحاولا

 .نودعت امن ةنس فلأك كبر

 نأ انغلب :لاقف -موقزلا ةرجش ركذو- ينوجحلا نارمع يبأ نع -۷

 ٠ .اهلثم هنم تشهن الإ ةلكأ اهنم لأي ال مدآ نبا

 وه :لاق [٣«ةالإ 4 (3) نيلسغ ] :هلوق يف «كاحضلا نع -۸

 .رانلا لهأ اهنم لكأي ةرجش «عيرضلا

 نب ديزيل تلق :لاق «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع-۹

 هللا ىسع :تلاق ؟هنع كتلأسم ام :لاق ؟فحت كينيع ىرأ ال يل ام :دثرم

 يف يننجسي نأ هتيصع انأ نإ يندعوت دق هللا نإ !يحأ اي :لاق .هب عفني نأ

 فحت الأ ايرح تنكل مامحلا يف الإ يننجسي نأ يندعوتي مل ول هللاو «رانلا

 ۔سوبع یف رشکت :حولکلا (۱)
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 نب رماع اهيلع لزن يتلا ةأرملا تلاق :لاق «رانید نب كلام نع - ۰

 .مانأ ينعدت ال منهج نإ :لاق ؟ماني الو نوماني سانلل ام :هللا دبع

 ءاطع يزاغن انك :لاق «رباح نب ديزي نب نمحرلا دبع نع ١-
 وهو ىدان هفصن وأ هثلث بهذ اذإف ءةالص ليللا ييحي ناكف « يناسارخلا
۰ (0. | 
 نب ماشه ايو !ديزي نب ديزي ايو !ديزي نب نمحرلا دبع اي : هطاطسف يف

 مايصو ليللا اذه مايقف ءاولصو اوؤضوتف اوموق !نالف ايو !نالف ايو !زاغلا
 ءاحولا ءاحولا ديدحلا تاعطقمو ديدصلا بارش نم رسيأ راهنلا اذه
 .هتالص ىلع لبق م

 ناوزغ ناریج يي عقو :لاق «ديمحلا دبع نب نامثع نع -_-—-

 الأ :لاقف «هعباصأ نم عبصأ ىلع ةرارش تعقوف ‹هئفطي بهذف «قيرح

 ىح اكحاض هللا يناري ال هللاو ؟ايندلا ران نم ةرارش ينتعحوأ دق ينارأ

 [:تايرانل] ج َنوُنَسْهب راتلا ىلع مه موي » :ءازوحلا يبأ نع -۴

 .نوبذعي :لاق

 !يفتشا ران اي :ةمايقلا موي ىداني :لاق «دعس نب لالب نع ٤-

 .!يلتقت الو يلك ران اي !يقرحأ ران اي !يجضنا ران اي

 .رعش نم تيب :طاطسف (۱)

 .ةردابملا نم رادبلا يأ :ءاحولا (۲)
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 نإ كنإف ؛سياكف كسفن نع !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع ٥-

 .!ادبأ اهدعب ربجنت م رانلا تلحد

 :ةعبرأ تاوصأب [رانلا ق ىداني] :لاق «ناسح نب دمحم نع -

 نب دمحم :لاق .زأ زأ ياو «زاين زأ ياو «كنن زأ ياو «مان زأ ياو

 ياو .نالف لاقي نأ تيهتشا «مسالا بلط نم يليو :مان زأ ياو :ناسح

 :زاين زأ ياو .راع الو ران :ايندلا يف لاقي امك «راعلا نم يليو :كنن زأ

 .صرحلا نم يليو :زأ زأ ياو .ءالب لك حاتفم وهو ءرقفلا نم يليو

 ينب نم اخيش تير :لاق «يرازفلا نصح نب نسحلا نع -۷

 بهذأ :لاقو ءاهلبقي نأ ىبأف «فلأ ةئاع هللا دبع نب دلاخ هل رمأ ةرازف

 رانلا :حيصيف سانلا مان اذإ موقي ناكو .يبلق نم ايندلا ةوالح منهج ركذ

 .!راتلا راتلا رانلا

 اذإ ةنحلا نم اهلهأ ىلإ اقوش دشأ راتلل :لاق «مزاح يبأ نع -۸

 .!اهلهأل تليذ

 اذإ رانلا لهأ نأ ؛مهط دانسإ ف انوثدح :لاق «ةشئاع ع نبا نع -۹

 ېهمادقآ یلع مهدودح م تقلاف ههوو تفس اهولخد

 .هتوص اهب دمو .ماع فلأ -هوأ- نوحيصيف

 نأ تملع له !يخُأ يا :هيحأل لحر لاق :لاق ‹«نسحلا نع -۰

 .اهتدوسو اهترشب نول تريغف اريسي احفل اهتحفل يأ )١(

- AT - 



 را ل :لوقي هللا نإ :لاق ؟فيك :لاق ؟ادصر قيرطلا ىلع

 ..[اس] 4 © اداصرم

 سانلا ةنسلأ تلذ ام دش :لاق يلف باطخلا نب رمع نع-١

 .رانلا رك ذب

 { هل لوق يث «رازحلا نب ىي نع ۲
 "جزا يف حمرلا نم قيضأ :لاق [٠٠:ناقرفل]  اًقيض

 آد

 [٣٠:دفرفل] 4 ٌنينَرَقُم افي امي انام اهتم اوقلأ 5ا : :ةداتق نع -۳

 ىلع قيضتل منهج نإ :لوقي ناك هل ورمع نب هللا دبع نأ انل ركذ :لاق

 .حمرلا ىلع جزلا قيضك رفاكلا

 ٤  -۰ج اّماَرُع ناک اھَباَدَع را ل :هلوق ي «نسحلا نع 4]لمرةد:٠٠[

 قرافي باذع لکو ادبأ هبحاص قرافي ال يذلا مزاللا :مارغلا :لاق

 .مارغب سيلف هبحاص

 ُهماطلا تءاَج اذإق) :هلوق يق تعم :لاق «يوحنلا ميعن نع - ٠

 .رانلا ىلإ اوموق :مهض ليق اذإ :لاق [٠٣:تاعزدلا] 4 چر یرتکلآ

 آلا تاج ذاق :لاق «ةورع نب ماشه نع ٠١-

 .هلبق ناک ام ىلع "مط رمأ :لاق [۲«:تاعزاا] | 4چ رکا

 .حمرلا لفسأ يف ةديدحلا :جزلا (۱)

 .هرمغو هيلع بلغ يأ :مط (۲)
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 راغلا لهأ ءاكب

 ىلع لسري)» :لب هللا لوسر لاق :لاق 4ف كلام نب سنأ نع - ۲۰۷

 يف ىري یقح مدلا نوکبي مث «عومدلا عطقني تح نوکبیف «ءاکبلا رانلا لهأ

 . ترجل نفسلا هيف تلسرأ ول «دودخألا ةئيهك مههوجر

 !سانلا اهيأ» :ك هللا لوسر لاق :لاق هل و كلام نب سنأ نع-۸

 میهرحو یل ریپ قح نوگیہ رادلا لھ نف ءاوکاہتف اوکہت إ ۵ف ءاوکبا

 “تيخرأ نفسلا نأ ول تح «نويعلا حرقتف «عومدلا دفنعتف «"لوادجلاك

 “ترجل اهیف

 رانلا اولخد اذإ رانلا لهأ نإ» :لاق «هعفر عيفر نب ديز نع -۹

 رشاعم اي :ةنزخلا مه لوقيف» :لاق (انامز حيقلا اوكب م ءانامز عومدلا اوكب

 مويلا نودجت له ءايندلا يف اهلهأ اهيف موحرما رادلا يف ءاكبلا متكرت !ءايقشألا

 نبا هاور فيعض وهو يشاقرلا ديزي هيف دانسإ اذه ۲٦۳/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق )١(

 هاورو :يرذنملا لاق ٠/۷ ٠. ةبيش يبأ نب ركب وبأو ٠٦۲/۷ ىلعي وبأو ٠٤١٤١/۲ ةحام

 ول ىقح نوكبيل رانلا لهأ نإ :لاق اعوفرم سيق نب هللا دبع نع ارصتخم 14۸/٤ مكاحلا

 حيحص :لاقو .عمدلا ناكم مدلا نوكبيل مهنإو «ترجل مهعومد يف نفسلا تيرجأ
 .يبهذلا هيلع هقفاوو دانسإلا

 .ريغصلا رهنلا وهو لودج عمج :لوادح (۲)

 .ملألا ىلعو حرجا ىلع قلطي :حرقلا (۳)
 .هعفدو هقاس :ءيشلا اجزو «تيجزأ :رحآ ردصم ينو اهنأشو تكر ت يأ :تيحرأ )٤(

 )٠( :مقرب ءاكبلأو ةقرلا ةلاسر يق هجيرخت رظنا ٤٦ .
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 ءابآلا رشاعم اي !ةنجلا لهأ اي :مهتاوصأ نوعفري» :لاق (؟هب نوثيغتست نم

 انكف ءاشاطع روبقلا نم انجرخو ءاشاطع ايندلا نم انجرخ !دالوألاو تاهمألاو

 مكقزر امن وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأف «شاطع مويلا نحنو ءاشاطع فقوملا لوط
 لك نم نوسأييف .نوثكام مكنإ :مهبيجم مث «مهبيجي ال ةنس نيعبرأ نوعديف .هللا

 (ریخ 0(

 عومدلا نوكبي رانلا لهأ نأ انغلب :لاق «راوخ نب دام نع-٠

 «لوادجلا لاثمأ مهدودخ يف نوكت تح ءامدلا نوكبي مث «ىنفت تح

 اهيف لوبقملا رادلا يق اذه ناك ول !ءايقشألا رشعم اي :ةنزخلا مه لوقيف

 .مكل رحذلا معن ناك «لمعلا

 ايندلا راد يف :لاق [«٠«رد] 4 دأيلق أوكَحضيلَف ظ :ةداتق نع ١-

 .منهج ران يف :لاق [.۲«رد] 4 ارك اوکو
 رين أوكّتيلَو دايلق أوكحضيلَف ظ :هلوق يف «نيزر يأ نع -۲

 ام اهيف اوكحضيلف ليلق ايندلا :لاق [.٠:ر] 4 جز َنوُبسکَي اوثاک امہ ءآرج

 .ادبأ مهنع عطقني ال ءاكب اوفنأتسا هللا ىلإ اوراص ايندلا تعطقنا اذإف «اوؤاش

 ليربحب لاق هيي يبلا نأ ؛ةخيشملا ضعب نع نانس يبأ نع ٣-

 هيف فلتخم عيفر نب ديزو يرزجلا ورمع نب داح فعضل فيعض وهو ‹«لضعم هدانسإ (۱)

 يطويسلاو ۱۹١/۲ ةياهنلا يق يبهذلاو ۳۷۹/۲ هريسفت ي ريثك نبا طقف فنصملل هبسن

 ٤۷٤/۳. ردلا يق

- 1۸A - 



 .(!رانلا تقلخ ذنم كحض ام :لاقف ؟كحضي ليئاكيم ىرأ ال يل ام» :ل

 4 يبلا ىلإ ىتأ كا ليربح نأ ؛ ينوجلا نارمع يبأ نع ٤١-

 ؟دمحم اي يكبت امأ» :لاق «؟ليربج اي كيكبي ام» : ىبلا لاقف ‹يکبي وهو

 يف ينلعجيف هللا يصعأ نأ ةفاخم ءرانلا هللا قلخ ذنم نيع يل تفج ام
(CY) 

 . (!منهج

 ىليل يبأ نبال سيلجل تلق :لاق دباعلا دمحم نب ركب نع-٥

 ذنم شرعلا نود نم كحض ام :لاق ؟ةكئاللا كحضتأ :نسحلا ابأ ىنكي

 كلذل تعزف رانلا تقلح امل :لاق «ردكنملا نب دمحم نع-١

 «مدآ قلخ تح كلذك اولازي ملف «مهتدغفأ هل تراط اديدش اعزف ةكئالملا

 .نودجي اوناك يذلا مهنع نكسو «مهتدغفأ مهيلإ تعحرف

 ام» :ليربحجل لاق هنأ يب هللا لوسر نع هه كلام نب سنأ نع -۷

 هللا قلخ ذنم كحض ام)» :ليربح لاقف (؟اكحاض ليئاکیم یر ال يل

 .!رانلا

 ۹ مقرب الصتم يتأي «لضعم هدانسإ (۱)
 ةلسرم قيرط نم فنصملا دنع هرظناو ٥۲٠/١ بعشلا يف يقهيبلا هحرحخأ «لسرم هداتسإ (۲)

 .ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر يف ٤0۹ :مقرب ىرحأ
 نباو ٥۲٠/١ بعشلا يق يقهيبلاو ۲٠٠/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۲۲٤/۳ دمهحأ هحرحأ (۳)

 .نسح :يطويسلا لاقو .ديح هدانسإ :يقارعلا ظفاحلا لاق 1۹/١ دهزلا يف مصاع يبأ
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 :ل4 هللا لوسر ءاعد نم ناك :لاق « هللا دبع نب ماس نع -۸

 ‹ كتيشخ نم يننایفشتو «عومدلا فورذب نايکبت نيتلاطه نيديع ينقزرا مهللا»

 .«رمج سارضألاو ءامد عمدلا نوكي نأ لبق

 ىف بتاعي تكا دواد ناك :لاق « هللا ديبع نب ليعامسإ نع -۹

 ماظعلا قرخت لبق «ءاكبلا موي لبق كبأ ينورذ :لوقيف ءءاكبلا ةرثك

 ام هللا نوصعي ال دادش ظالغ ةكئالم يب رمؤي نأ لبق «ىحللا لاعتشاو

 .نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ

 اكا دوادل ناك :لاق «زرح نب ناوفص نع ينانبلا تباث نع - ۰

 نأ لبق هوأ !هللا باذع نم هوأ !هللا باذع نم هوا :لوقي «هيف هوأتي موي

 .ماقف ءءاكبلا هبلغف «هسلحجج يف موي تاذ ناوفص اهركذف :لاق !هوأ ال

 توص ىلع يربص فيكف -دعرلا نعي- كتمهحر توص ىلع يل

 .؟كباذع

 :لوقي ثا هللا يبن دواد ناک :لاق «دادش يبا نب نوع نع -۲

 .!هوأ ءامد عومدلا دعب عومدلاو ءاران سارضألا ةلعاج نم هوأ

 ٤٤. :مقرب ءاكبلاو ةقرلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا «لسرم هدانسإ (1)
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 ناک :لاق [«:رم] 4 هوا میلحل میهّرَبا ا :بعك نع ٣-

 .-هتوص رفعج اهب دمو- !رانلا نم هوأ :لاق «رانلا ركذ اذإ ميهاربإ

 عمس :لاق «صاقو يبأ نب دعس لوم رامسم نب ریکب نع ٤-

 ادغ حبصأ املف !رانلا نم هاثوغ اي !رانلا نم هاثوغ اي :لوقي وهو لحر

 نم هاثوغاو ةحرابلا لئاقلا تنأ» :هللا لوسر هل لاقف لي هللا لوسر ىلع

 .  يفك ةكئالملا نم الم نيعأ ةحرابلا تيكبأ دقل ؟رانلا

 ركذ اذإ ءامكحلا نم نيظعاولا ضعب ناكو :رکب وبا لاق ٥-

 ةثاغتسالاب «هللاب هاثوغاو :لقو «كبنذ نم مدقت ام ىلع كباف :لاق اذه

 نع عالقإو ةبوتب اهتعبتأ اذإ اميس الو «كيلع يدجتو كعفنت انهه

 اهيأ «كيلإ اريح قوست الو «كعفنت ال رانلا يف ةثاغتسالاو «كيصاعم

 نم ىقس رمخلا براش نأ تملعأ !هدي تلمع ام ءوس نم هللاب ثيغتسملا

 "ءانلا نارطق صيمق سبلأ بهذلا سبالو ؟هدبك تلغت تح اهميمح

 روزلا دهاشو [....] اهيف طيبعلا مدلاو ديدصلاب لاس باتخغملاو هدلجب
Oاهيف شعب مل يصاعملا ىلإ اهيف يشاملاو ٠ همكب اهكاردإ دعب يف لاك و و 0(  

 رداون يف يذمرتلا ميكحلا هجرحأ «هتاور ضعب ةلاهحل فيعض وهو «لسرم هدانسإ )١(

 رالا نم فيوختلا يف بحر نبا ظفاحلا هبسنو «صاقو يبأ نب دعس نع ٠۳١/۲ لوصألا

 .فيعض دنسب نيحاونلا باتك يف يناجزوحلا لإ ١

 عطقنا يأ :ورفلاو بوثلا مان لاقيو ءورفلا :مينلاو «ورفلا ينعي :رياغم ملقب هقوف بتك (۲)

 .قلخو
 .بارسلا :لآلا )۳(
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 «هنذأ يف صاصرلا صلاخ بص هللا مرح ام ىلإ عتمتسملاو «همدق ىلع

 اهيف ةلسلسب عمجي ‹«هقرافي ال ناطيشب نرق يصاعملا لهأ "نداخمو

 نمو هتحت نم باذعلاب ذحنۇيو ‹«هقوطب E قوط محتليو «"هقنع

 لتاق امأو ‹«هليوب اهيف هرهد لوط وعدي وهف هليك يف ففلطملا امأو «هقوف

 امأو «هيلإ اهيف راص ام ميظع نع لأست الف «هيلع تمرح يتلا سفنلا

 يفف هيدلاو قاع امأو «ميلألا باذعلاب يلصو اران لكاف ميتيلا لام لكآ

 امع لأست الف هلام ةاكز عنام امأو «هيلإ اهيف هللا رظني ال رانلا نم ةلزام

 مهلاومأ ةاکز اوعنم نيذلا اهيف ىدان دقلو «هلاح ءوس نم اهيف هيلإ راص

 )٥( . ٠
 ليلق يت اما «مهروهظو مهبونجو مههابج اهب تیوک ثیح  مهروبث

 .!؟كبر ةيصعم ىلإ ماحتقالا نم كعنميو كظعي ام اذه

 باذع لثم ةرحآلا باذع ناك ول :لاق «كامسلا نبا نع ٠-

 نكسي الف بذعملا سأر ةعمقملاب كلملا برضي نكلو رسيأ ناك ايندلا

 الف ةثلاثلا هبرضيو «ةيناثلا الو ىلوألا عجو نكسي الف ةيناثلا هبرضيو «ادبأ

 .دفني ال هرخآو «عطقني ال باذعلا لوأف ؛ ةثلاثلا الو نكسي نييلوألا عحو

 ا يک

 .ىمعلا ةربغ اهتلع اذإ نيعلا ملظت امك تملظأف ةربغ اهتلع اذإ «سمشلا تهمك :همكلا (۱)

 .قيدصلا يأ :نداخملا (۲)

 .هقنع ىلإ :ةطوطحملا شماه (۳)

 .كالملا :روبثلا )١(

 - 1۹۰ ۔



 ةعبرأ» :لاق لَ هللا لوسر نأ ؛يحبصألا عتام نب يفش نع -۷

 نوعدي «ميحجلاو ميمحلا نيب نوعسي «ىذألا نم مهب ام ىلع رانلا لهأ نوذؤي
 ام ىلع انوذآ دق ءالؤه لاب ام :ضعبل مهضعب رانلا لهأ لوقي «روبفلاو ليولاب

 «هءاعمأ رجي لجرو ءرمج نم توبات هيلع قلغم لجرف» :لاق « ؟ىذألا نم انب

 بحاصل لاقي» :لاق «همحل لكأي لجرو ءامدو احيق هوف ليسي لجرو

 نإ :لوقيف» :لاق «؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :توباتلا

 رجي يذلل لاقيو» :لاق (ءاضق اه دجي من «سانلا لاومأ هقنع يفو تام دعبألا

 دعبألا نإ :لوقيف» :لاق «؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :هءاعمأ

 احيق هوف ليسي يذلل لاقي مث .هلسغي ال مث هنم لوبلا باصأ نيأ يلابي ال ناك

 دعبألا نإ :لوقيف» :لاق ؟«ىذألا نم انب ام یلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :امدو

 لاقي مث ."”ثفرلا ذلتسي امك اهذلتسي ءةفيبخ ةعذق ةملك لك ىلإ رظني ناك

 نإ :لوقيف ؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :همحل لکأي يذلل

 . (ةميمنلاب يشميو «بيغلاب سانلا مول لكأي ناك دعبألا

 ىلإ بكر ت الأ :هلظ ديز نب ةماسأل ليق :لاق «لئاو يبأ نع - ۲۸

 حتفأ ال :لاقف - 4ط نافع نب نامثع نونعي- ؟هاهنتو هرمأتف لحرلا اذه

 مکر ایخ مکءارمأ نأ معزا ال ينإ امأ :لاق مث .هحتف نم لوأ درک اباب

 لصأو ةآرلاو لجرلا نيب نوكي امن هريغو عامحلا ثفرلاو «حيبقلا مالكلاب متشلا :عذقلا ()

 .شحفلا لوق
 ٠۸۷. :مقر ناسللا ظفحو تمصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
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 ءاجي) :لوقي ي هللا لوسر تعم ي هللا لوسر نم هتعم ءيش دعب

 ءرانلا يف عفديف «هيلع ”حجلفتف «هتيعر همصاخيف «هللا ةيصعم يف عاطي يذلاب

 هيلع قأيف ءاحرلا يف رامحلا ريدتسي امك رانلا يف ريدتسيف "هباتقأ هب قلدنعف

 ؟ىرن ام كب غلب ام لف يأ :نولوقيف هللا ةيصعم يف هنوعيطي اوناك نيذلا

 .“«هيلإ فلاخأ امع مكاهنأو «لعفأ ال اب مك رمآ تنك ينإ :لوقيف

 :لاق ٠ءهبدا 4ًةراَججْلاو سالا اعدوقو :هلط هللا دبع نع - ۲۲۹

 .ءاش فیک هدنع هللا اهقلخ ‹«تیربک نم ةراجح

 تناکو «لادبألا نم ناک و - يدنكلا سابعلا نب لضفلا نع ٠-

 ىلع ةليل لک رشید ٤ «رهدلا 7 ناكو «ههجو يف ترآ دق ا

 ءيجي يذلا اما :لاق ؟بهذي نيا ىلإو ءاملا اذه ءيجي نيا نم !لبحلا اهي

 عومد نمف يراسي نع ءيجي يذلا امأو «ىنميلا ينيع عومد نمف ينيب نع
 !رانلا دوقو نم ينلعجي نأ يبر نم افوح :لاق ؟كاذ مب :لاق .ىرسيلا ينيع

 .هل بهوف هللا اعدف .ىل كبهي نأ هللا وعدأ انأف :الا ىسيع لاقف

 .همصح بلغف اهب ءالدإلا نسحأ :هتجحب جلف (۱)

 .ءاعمألا :باتقألاو «ةعرسب جورخلا :قالدنالا (۲)

 .نالف يا :لف (۳)

 )٤( ملسمو ۱۱۹۱/۳ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ٤/۲۲۹۰.
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 لمحا يح تلا نش م ءا لاق يل تبع دق 8ا يسع لاق

 دق :لاقف .نكسف .هللا ةزعب کسا : | ىسيع لاقف ,هب بهذف « یسیع

 ءاكبف لوألا ءاكبلا امأ :لاق ؟انه ابف یل كبهوف ير نم كتيهوتسا

 .!ركشلا ءاكبف يناثلا ءاكبلا امأو «فوخلا

 اما يقس» :لاقف لاس امك ی ىبلا تلأس :لاقف ؟ ضنا ةقدصلا يأ

 اًمِمّوَأ ءآَملآ نم اَنيلَع أوضيفأ  :اولاق اوثاغتسا اذإ رانا لأ ىلإ رت ملأ
5 )0 
 (؟[٠ .:فارعألا] ا مڪقرر

 راتلآ حصا داو » :ه سابع نبا نع -۲

 طسوألا يق يناررطلاو ۷۷/١ ىلعي وبأو ٠١۹٠/٠ تاح يبأ نباو رذنملا نبا هحرحأ )١(

 يق يمليدلاو ۲۲٠/۳ نامبإلا بعش يف يقهيبلاو هيودرم نباو خيشلا وبأو ١

 يف ظفاحلاو ٥٠٠/٦ نازيلا يق يهذلاو ٠۳١/۳ عمحما يق يمثيملا لاق ٠٠۳/١١ سودرفلا

 باحصأو ۲۸٠/١ دمحأ دنعو .لوهجبم وهو ةريغملا نب ىسوم هيفو 1١۲/١: نابسللا

 ةقدصلا يأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق «ةدابع نب دعس ثيدح نم يذمرتلا الإ نتسلا

 مكاحلاو ٠١١/۸ نابح نباو ٠۲۳١/٤ ةميزخ نبا هححص .ءاملا يقس :ب لاق ؟لضفأ

 خيشلا هنسحو هتحصل يطويسلا زمرو .لصتم ريغ هنإف ال :هلوقب يبهذلا هدرو ١

 اذإ مهيلإ هلمحي نأب يناربطلا ةياور يف هريسفت ءاجو جاتحم موصعمل :ءاملا يقس .ينابلألا

 روحألا ف اعفن معأ هنأل لضفأ ناك امنإو :ييطلا لاق .اورضح اذإ هايإ مهيفكيو اوباغ

 هيلإ ةجاحلاتمظع اذإ هريغ ىلع هب قدصتلا هتيلضفأ لحم :يوانملا لاق .ةيويندلاو ةينيدلا

 ؛كلذ وحنو جاجحلل هيلإ قيرطلا هلثمو «هيف هايملا ةلقل زاجحلا رطق يف بلاغلا وه امك

 ٤۸/۲. ضيفلا .ةعاحيلاو ءالغلا نمز اميس هنم لضفأ زبخلا وحنب قدصتلاف الإو
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 يداني :لاق [٠.:فرمال] هلا مقرر ام وأ ءآَملآ نم اَنْيَلَع أوضيفأ ن اَن

 0 » :لوقيف :لاق يثغاف تقرتحا دق !يحأ اد :هاحخأ لحرلا
 @ 2 امهم 7

 ء [٠٠:فارعألا] 4 ںیرفکلآ ىلع

1 

 4 جر ادو مگهَج ىلإ نیمرّجُْمل رجملا فوستو  :كاحضلا نع -۳

 .اشاطع :لاق [٦۸:مر]

 ور و
 ٤- ج ارو مكهَج ىلإ نيمرَجُملآ ق وست $ :دهاحج نع € ]مرم:۸٦[

 .شطعلا نم مهقانعأ ةعطقنم :لاق

 وهو ةمايقلا موي هدبع ىلإ رظني هللا نإ :لاق «بعك نع ٠-
 نيب نوعمحجيف «نوديزي وأ كلم فلأ ةئام هذحأيف .هوذح :لوقيف نابضغ

 رانلاف «رانلا ىلإ ههحو ىلع هنوبحسيف « هللا بضغل ابضغ همدقو هتيصان

 ىقسيف «ةبرشب ثيغتسيف ءافعض نيعبسب مهبضغ نم ابضغ دشأ هيلع
 !رانلا نم هل ليوف «رانلا يف ”سدكيو «هبصعو همحل اهنم طقسي ةبرش

 اذإ مهيديأ يف تتفتي :لاق هنأ ةنيدملا لهأ ضعب ب نع تئدحف :هللا دبع لاق

 كمحري ملو كمحرن فيك :نولوقيف ؟ينومحرت الأ :لوقيف .هوذح :لاق

 .!؟نيمحارلا محرأ

 ١- هوذخ ط :لاق اذإ :لاق «ليعامإ نب رضنلا نع  4إلافه:.٣[

 .رضمو ةعيبر نم رثكأ هردتبي
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 [٣.:تال] 4 هوذخ ل :هلوق يق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع - ۷

 هقد الا ءيش ىلع هدي عضي ال :لاق فيك :لوقيف ؟يمحرت ام :لوقيف

 .؟كمحري مل نيمارلا محرأو كمحرأ

 عزنت :لاق [٠٠:حراعل] 4 @) وشل ةع :كاحضلا نع -۸

 .مظعلا نع محللاو دلجلا

 ناك اذإ :لاق يشاقرلا ديزي تعم :لاق «زازقلا تسرد نع -۹

 قع جرخيف :لاق .كلهأ يمس !ةعيطملا رانلا اهتيأ :دانم ىدان ةمايقلا موي

 :دانم يداني مث .ادوس اتكن رانلا لهأ هوحو يف تكنقف «رانلا نم

 ىلإ مهضعب رظنیف :لاق [٠٠:سس] 4 ) ںوُمرَجُملَا اهيا مولا اوزما و
 بوبا ولذا :دانم يداني م . .نوبسکت متنك ام اذه :لوقيف ضعب

 نوسکنیف :لاق [«:رغ] 4 ج  نیرک مل یوم سرق اهیف نیدللخ منهج

 ديزي طقس مث :لاق .مهفاوحأ يق ميمحلا رهصيو «مهسوؤر ىلع رانلا يف

 .!هيلع ايشغم

 جضني :لاق [٠.:حل] 4 رهصي  :هلوق يف «كيرش نع - ٠

 قح «اودوع :ليق رانلا مهتلكأ املك :لاق «نسحلا نع ٤١-

 .ةرم فلأ نيعبس موي لك يف مهلكأت

 .اقيقد راص يا :هقد )(۱)
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 2 رل

 .مهسوؤر ىلع بصي مث باذي رفص :لاق | [٣ه:نحرل] 4 ساحنو ل

 هاحخأ لجرلا ىقليف «ةلوج ةمايقلا يف سانلل :لاق «لوحكم نع -۳

 لحرلا ىقليو .هللا نم ءاحرلا ىلع «ريخ ىلع :لوقيف ؟نالف اي تنأ مالع :لوقيف

 .يبونذ ينتقبوأو يلهأ ينملسأ «رش ىلع :لوقيف ؟نالف اي تنأ مالع :لوقيف هاحأ

 اهنأك ريصت ىتح ةمايقلا موي رانلاب كسمي :لاق «بعک نع ٤-

 يذح نأ :دانم يداني مث ءاهيلع قئالخلا مادقأ رعتست تح “ةلاهإ نتم

 فسخیف «اهدلوب ةدلاولا نم مهب فرعأ ي يهف «يباحصأ يعدو كباحصأ

 .!ہهبایث ةيدن نونمؤملا اوجنيو «ءاهيف نووهيف «مهب

 تنأ فيك :دلجلا وبأ يل لاق :لاق « ينوجملا نارمع يبأ نع ٥-

 ؟رانلاب قئالخلا مادقأ تحت نم ضرألا بهتلتو ءاران ءامسلا رطمت موي

 نع مه هيف فشك موي كاذ :لاق !ميظع مويل كلذ نإ :تلق :لاق

 مدانو «هلمعب رورسمف ؛مهلامعأ مويلا كلذ مهيلع تضرعو «ءاطغلا

 یدل بثقل ذإةقزلآ مم مهَردنأو :هلوق ي «نسحلا نع - ۲٦

 ‹«مهبولق تراطو «مهوقع هللاو تفز :لاق [۱۸:رفاغ] | 4 نیمظاک رجاَتَحلَا

 مهقوشي كلم مهب رمأ امل مهرحانح ىلإ صصغلاب مهف ذاوحأ يف تددرتف

 .محشلا :ةلاهإلاو «رهظلا :نعملا )١(
 .للبلا :ىدنلا (۲)
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 ( آل ًاوُعَمْشيَم َءاَعَفَس نم ال لهق :ضعبل مهضعب لوقيف «رانلا لإ رپ ر ےل
 عاطي عيف لو ميمح م َنيملظلل اما :نودانیف [٣٠:فارعألا]

 لهأ نأ «يل ركذ و أ يتغلب :لاق « يظرقلا بعك نب دمحم نع -۷

 منهج ةر راتلا ف يذلا لاقو ط :كك هللا لاق «ةنزخلاب اوئاغتسا رانلا

 ادحاو اموی اولأس [ ردن 4 (&) باعا م امي اتع َفَمَحُ مكر اوا

 مكيات كت موا :ةنزخلا مهيلع درف «باذعلا هيف مهنع ففخي

 اعا و :ةنزخلا مهيلع تددرف [٠.:ردعإ 4 ى اولاق تيا مُكلسُر
 «ةنزخلا دنع امت اوستي املف [. دغا 2 للض ى لإ نيرفَڪلا وتعد امو

 هيلع رمت روسحجو اهطسو ين سلجج هلو مهيلع وهو- !كلام اي اودان

 كلمتي ) :اولاقف -اهاندأ ىري امك اهاصقأ ىري وهف باذعلا ةكئالم

 مهبيجي ل مهنع ثٹکمف :لاق .توللا اولأس [فررا] 4 كر اَتيلَع رضقيل

 فلأك مويلاو «اموي نوال رهشلاو «موي ةئامنالنو نوتس ةنسلاو «ةنس نينامن

 4 جر نوئكگ مکا ۾ :نینامثلا دعب مهيلإ 'ظحل «نودعت الم ةنس

 :ضعبل مهضعب لاق «هلبق امم اوستي اوعم ام اوعمم املف [«۷:فرحرلا]

 ربصنلف اوملهف «نورت دق ام باذعلاو ءالبلا نم مكب لزن دق !ءالؤه اي

 ذإ ربصلا مهعفنف هللا ةعاط ىلع ايندلا لهأ ربص امك ءانعفني ربصلا لعلف

 مث «مهربص لاطف «اوربصتف :لاق .ربصلا ىلع مهيأر اوعمحأف .اوربص

 . [۱۸:رفاغ] 4©

 .رزشلا نم اتافتلا دشأ وهو ناك هيبناج يأ نم هنيع رحؤع. رظن :هيلإ ظحل (1)
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 م مر وک 2 1 ا

 ( رمش نات ام اتربص مآ اتعزجأ اتيلعء اوس » :اودانف ءاوعزح

 َمَڪَذَعو هلآ تإ :مهبطخف كلذ دنع سيلبإ ماقف ءًاجلم يأ [٠٠:ميهرإ
 و

 ع

 یاسین یل وک مكْيْفلخأف كندو وحلا دعو |

 اتام مکا اومولو یبوموت 5اف یل ہعبَجَْساف مكؤ

 ايش مكنع نغم :لوقي [۲۲:سارا] 4 ّیخرصْمب ق نا ام و ڪخرصمب

 . رو٤ ترار

 ملف ههر ( لبق ن نور آم ترقص يئ ّیخرصْمب ہن امو

 مكيف نر لآ تقم :اودونف «مهسفنأ اوتقم هتلاقم اوعمس

 کف نمی ىلإ وعش ذم َشنأ
 ( د لیپس ن جور یل لھف ایوب اَتْقرَعاَف نينا اَنَمَيحَأَو نيف

 نإ مترفَڪ هدو هللا یعد اذا ناب مکلاد $ :مهيلع درف [ ١١-١١ :رفاغ]

 هذه :لاق [ ۲٠ر 4 () ریبکلآ لعل هلل مکحلاف وموت : ےب كرش

 ج ونقوم اإ اًحلَص لمعت اتغزاق : :ةيناثلا اودانف :لاق .ةدحاو

 [۲ةسسا 4 اًهَدُه سف لك انتل اتش ولو :مهيلع درف [٠ةسسا
 وح كلو  :دحأ مهنم فلتخي ملف اعيج سانلا تيده تعش ول :لوقي

 مب اوفو 2) ییا ساتل نجلا م ہتھ المال یم لولا

 مکمویل اولمعت نأ متکر ت U :لوقي |« تسسل] 4 اده كمري ٌءاَقل ميس

 دلخلا بادَعأوقوُدَو ط :مكانكر ت انإ : [ءةسسل] 4 ميت اإ اذه

 ل

 ٤ Taر

 انما اتر اولاق 5

Ta آَنَبَر » :ةفلاثلا اودانف :لاق .ناتنثا هذهف [ [ «ةدحسل] 4 ج ْنولَمْعَت ثك ام 

 .ضغب :تقم (۱)
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 ل

 درف اهم 4 لرل عيت كتوغد بج يرق لجأ نإ اتر

 ی مشنکَسَو چر لار نم مکل ملف م منسق ارئوکت متو :مهياع

 انس هب اتل فک مک ښتو و هُم ارملط نيد ن ڪم

 َمُهْركَم اک ناو مُهركَم هلآ دنعو مُهركَم اورکَم دقو ر لامل ہک

 اودان مث :لاق .ةثلاثلا هذه :لاق [٠٠-««مرإ) 4( لالا هتم لور

 ۷٠ر 4 لمَن اڪ یَا ريغ الص لمعت اتجرخأ اترو :ةعبارلا

 اقوذق يذلا ماجر رڪڌَت نم هيف ڪڌي ام هممت لوا :لاق

 :مهادان م ياش ام مهنع ثٹکمف ا( میمن یہ نیولای تک

 املف [٥.٠:درسون) 4 ج نوُبَدَكَت اهب ہعنکف ہکّیلَع یل یعنی کت ملا
 وا ھر“ ا

 اًنَيلَع تبلغ اَنَّبَر ط :كلذ دنع اولاقو انبر انه ري نآلا :اولاق كلذ اوعمس

 ج ینا ا اترو :انيلع تبتك يذلا باتكلا يأ 4 اًتثَوَقْش قف

a 2 2ھ ٤ے a 

 لاف [۷.٠-٠٠٠:نونسولا] 4 (&) ںوُلط اتاق اتَدُع قاق اھم اتع اَتًبَر

 كلذ دنع عطقناف ٠۸ ١[ :نونمۇلا] 4() نوملکت و اًهيف اوسخ ط :كلذ دنع

 هحو يق مهضعب حبني «ضعب ىلع مهضعب لبقأو «مهنم ءاحرلاو ءاعدلا

 نأ هل ركذ هنأ رهزألا يأ نب رهزألا ينثدحف .مهيلع تقبطأو «ضعب
 4 ) نورذَتَعيَف مهل نذوب لَو ) َنوقطني ال مري اذه :هلوق كلذ

 .[٦٣:تالسرلا]

 لهأل لاق اذإ هللا نأ يتغلب :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع -۸

 عصب مههوجو تداع [۸١١:نونمؤملا] | 4 نومك الو اًهيف أوساط :رانلا

 - ۹۹ ۔



 ىلإ دحت ال «مهفاوجأأ يف سفنلا ددرتي «ريحخانم الو هاوفأ اهيف سيل محل
 .اغاسم جورخلا

 همر الإ ءيش ىلإ هللا رظن ام :لاق «ينوجحلا نارمع يبأ نع -۹

 لإ رظني ال نأ مهيلع ىضق نكلو «مهمحرل رانلا له لإ رظن ولو

 ٠- هب ئرهَكسي » :زعو لح هللا لوق يف لاص يبأ نع  4]بغرةء٠[
 اذإف ؛رانلا باوبأ ممه حتفتو ءاوحرحا :رانلا ق مهو رانلا لهأل لاقي :لاق

 مهيلإ نورظني نونمؤملاو «جورخلا نوديري اهيلإ اولبقأ تحتف دق اهوأر
 :كك هللا لوق كلذف «مهنود تقلغ اهباوبأ ىلإ اوهتنا اذإف «كئارألا ىلع

 هنود تقلغ نيح نونمؤملا مهنم كحضي ٠٠لا 4 هب ئزهتسي ل

 اپرا یلع چر نوکحضرافکنآ ب مأونماء نذل ويلاق :هلوق كلذف

[ra- لسں:؛٠۔[ 4 جر َنوُلَعْفي أوُئاک ام راَمِکْلَا بوث لَه ر نورت 

 راًقکلآ نم م أونَماَء نيل مريلاف» :هلوق ق «ةداتق نع ١-

 ةنحلا نيب نإ :لوقي ناك ابعك نأ انل ركذ :لاق بسا 4 ج َنوکحضَی

 علطا ءايندلا يق هل ناك ودع ىلإ رظني نأ نمؤملا دارأ اذإف "”ىوك رانلاو

 ءآَرس ف هاَءَرَف علطاف » :ىرحأ ةيآ يف كك هللا لاق .ىوکلا كلت ضعب نم

 .يلغت موقلا مجامج ىأرف علط كاذ ذإ هنأ انل ركذ :لاق [٠ء:تاسلإ 4 () ميحّجل

 نمهحرلا دبع نب ةمادق نب فرطم نب ميحرلا دبع نع -۲

 رمتعملا نب روصنم تام امل :لاق ءانل ىلوم نع يبأ ينثدح :لاق «يساؤرلا

 .ءوضلاو ءاوهلا هنم لحدي رادجلا يف قرخلا يهو ةوك عمج :ىوك )١(

_ ¥» _ 



 .!منهج فوح الإ ينبا لتق ام هامنهح ليتقاو :همأ تحاص

ofموي توملاب ءاجي» : يبلا لاق :لاق ظ ط ديعس يبأ نع -  

 :لاقیف «نورظنیو .نوبئرشیف !ةنجلا لهأ اي :لاقي مث «حلمأ شبك هنأك ةمايقلا

 نوبئرشيف !رانلا لهأ اي :لاقيو .توملا اذه معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت له

 هب رمؤي مث توما اذه معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت له :لاقيف «نورظنیو

 الو دولخ !رانلا لهأ ايو «توم الف دولخ !ةنجلا لهأ اي :لاقي مث «حبذيف

 مهو رَمَألآ ىضق ذا ةَرَسَحلا موي هردنأَو هللا لوسر ارق مث «توم

 .«ايندلا ىلإ هديب راشأو [٠٠:مرإ ( ج نومي ال ْمُهَو هلع ن
 ىري ةنجلا لهأ لكر :يَي يبلا لاق :لاق هل ةريره يبأ نع-٤

 رانلا لهأ لکو .ارکش هل نوکیف «يناده هللا نأ الول :لوقيف ءرانلا نم هدعقم

 ق (ةرسح هيلع نوکیف «ةدنجلا نم هدعقم یری

 ٥- بادَعلآ ءس .ههّجْوب ىقتي نَّمَفَأ ظ:ةشئاع يبأ نب ىسوم نع 4

 ]الزمر: ]۲٤هوقتا باذعلا نم عون مهءاحج املکف ‹«مهلحرأو مهيديأ دشت :لاق

 .!مههوجوب

 .مهسوؤر نوعفريو مهقانعأ نودمب يأ :نوبئرشيف (۱)

 ۲۱۸۸/٤. ملسمو ۱۷٦۰/٤ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثیدح (۲)

 ثعبلا يف يقهيبلاو ٤۷۳/۲ مكاحلاو ٠٤۷/٦ ىربكلا يف يئاسنلاو ٥٠۲/۲ دمهحأ هجرحأ (۳)

 لاق .يبهذلا هيلع هقفاوو .هاجرخج ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق ۳

 .حيحصلا لاحر دمحأ لاحر :۳۹۹/۱ ۰ عمحلا يف يمثيملا

 - ۰۹ ۔



  - ۲٥٦نیفتکم : :لاق سرا نین 3 :لاص يأ نع .

 4 اََريَع اًدولج مهل دب مهدولج تَجضَت د املك ظ:نسحلا نع -۷ وو ور و م

 ليق مهتلكأ املك «ةرم فلأ نيعبس موي لك رانلا مهلكأت :لاق [٠٠:ءاسنا]

 .اوناک امک نودوعیف «اودوع :مه

# $ $ £ CF CC 

 رانلا ةفص ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا مناخ دمح انيبن ىلع هتاولصو

 .نيطوبرم يأ :نيفتکم (۱)
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 لامعألا اورداب» :لاق ليك هللا لوسر نأ ؛هظ ةريره يبأ نع -

 امره وأ ءادسفم اضرم وأ ءايغطم ىنغ وأ ءايسنم ارقف الإ نورظعست ام ءاعبس

 ىهدأ ةعاسلاو «ةعاسلا وأ «رظتنم رشف حيسملا وأ ءازهجم اتوم وأ ءادنفم
e 

 . , (رمأو

 انأ !فانم دبع ينب اي» :لاق ةي يبلا نع هل ةريره يبأ نع -۲

 "(دعوملا ةعاسلاو ءريغملا توملاو ءريذنلا

 بطج اذإ ناك :ٍلي هللا لوسر نأ ؛ 4ظ هللا دبع نب رباح نع -۴۳

 :لوقي ‹«شيحج رذنم هنأک «هاتنحجو عا «ةعاسلا رك ذف

 نيب نرقي (نيتاهك ةعاسلا نم انأ ت تثعب» :لوقيو «مكتسم وأ مكتحبص

 . ماهبإلا يلت يتلاو «ىطسولا هيعبصإ

 ةعاسلاو انأ تشعب» :يي هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٤-
 .۵(نیتاهک

 .ەهححصو 9/٤ مکاحلاو هنسحو oo/4 يذمرتلاو ١ كرابملا نبا هجرخأ )١(

 اتن وهو ليعاملإ نب مامض ريغ حبحصلا لاجر هلاجرو ۱١/۱١ ىلعي وبا هاور :يمشيملا لاق (۲)

 ٥۹۲/۲. ملسم هجرخا «حیحص ثیدح )(

 )٤( يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح ٥/ ۸ملسمو ٤/۲۲۹۸.
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 تفعب» :بب هللا لوسر لاق :لاق هه كاحضلا نب ةريبح يبأ نع ٥-
 .اهتقو لوأ ىف :لوقي ايبارعأ تعم “«ةعاسلا مسن يف

 :هيلع لزن ىقح «ةعاسلا نع لأسي ليي لاز ام :لاق «ةورع نع ٦-

 لاسي ملف [«؛-؛:تعر] 4 جر ًآاهلهتنم كبر ىلإ ر ًاهنّركذ نم تنا ميف
 ٩١ هزلذ دعر

 نم ركذي لازي ال ب يبلا ناك :لاق «باهش نب قراط نع -۷

 ذأ ميف ج اًهسْرُم َناَيَأ ةعاسلأ نع كتولَعْسَي » :تلزن ىقح ةعاسلا نأش
( 

 . ءم: تاعرالا] € چر آھنرکذ نم

 انأ تعب :لاق ب هللا لوسر نأ ؛يراصنألا كاحضلا نب ةريبج يأ نعو :عمحبا يف يمثيملا لاق )١(

 يناربطلا هاور .هذه هذه تقبس امك اهتقبسف -ىطسولاو ةبابسلا نيب عمجو- اذكه ةعاسلاو

 إ٤ يبلا نع راصنألا نم خايشأ نع كاحضلا نب ةريبح يأ نع هاورو نسح دانسإب ۲

 رازبلا ىورو ةقث وهو فوع نب ليبش وأ لبش ريغ حيحصلا لاحر قيرطلا هذه لاجرو هلثم لاق
 يف وه سيلو ديح دانسإ اذهو :ريثك نبا لاق .ةعاسلا مسن يف تشعب :هنم ٥۲١/۲( رصتحملا)

 زبانتلا نع يهنلا يف رحآ اثيدح ةريبج يبأل ىور اغنإو لبنح نب دمحأ هاور الو بتكلا نم ءيش
 وهو حيرلا مسن نم اهلئاوأ تلبقأو تأدتبا نيح يأ :ةعاسلا مسن :يركسعلا لاق .طقف باقلألاب

 نيل مسنلاو ءاهتقو لوأ يف هنإ :ءاملعلا رثكأ :لاق اذه ىلعو «دتشت نأ لبق نيلب لبقت نيح اههوأ

 ةعاسلا مسن يف هلوق ىنعم يف هنإف :لاق يبارعألا هللا دبع ابأ نأ الإ هنم بيرق ميسنلاو حيرلا ةكرح

 .لوألا لوقلا راتحأ انأو ةعاسلا سفن يف لاق هنأك سفنلا ةمسنلا نأ ىلإ بهذو ةمسن مسللا دحاو

 نباو متاح يأ نباو رذنملا نباو روصنم نب ديعس هحرحأ :يطويسلا لاق «لسرم هدانسإ (۲)

 ١٠١/۲( رصتخملا) رازبلا هجرحأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع الوصوم ءاحو «هيودرم

 :يمثيملا لاق .هيودرم نباو هححصو ٤٠٦/١ مكاحلاو رذنملا نباو ٤4/۳١ ريرج نباو
 .حيحصلا لاحر هلاحرو

 هت ٍ

۲ _ 



 .ةلقثم «ةنوزح :لاق ٠ «:لرل] هپ طقم ءم امشسلا :نسحلا نع - ۸

 .ةلقثم :لاق | ٠ «سرا] 4 هب طقم ءال :هلوق يف «نسحلا نع -4

 ةراجحلا تحرص ةعاسلا تماق اذإ :لاق «هبنم نب بهو نع -۰

 .امد ةاضعلا ترطقو يياسنلا خارص

 تابف «ةممح دنع نايح نب مره تاب :لاق «قارولا رطم نع ١١-

 ةليل مره دنع ةممهح تابو .بكاوكلا رثانت اهتحيبص ةليل تركذ :لاق

 ءهلا ىلإ رشاحلل روبقلا رعيت اهتحيبص ةليل تركز :ل اق ؟ةليللا كاكبأ ام

 مويلاو ؛ يتشيعم ينئنهي فيك يجحيو :لاق للا دبع نب نوع نع - ۲

 !؟يڼم برتقاو یلظا دقو ؟ يباسح رمأ نع لفغأ فيك ما !؟يمامأ ليقثلا

 .!؟يب داري ام يرد الو ؛يئاكب رثكي ال فيك ما

 يقبو «هدلو تام دق مثيملا وبأ ناك :لاق «رضم نب ركب نع -۳

 دجسملا ةيحان يث وهو «هنوزعي هباحصأ ماقف «تامف «ريغص ينب هل

 الو «ينتاف ام ىلع یسآ ةمايقلا موي نزح ينكر ت ام :لاقف «نیزح بغتکم

 . يناتآ ام حرفا

¥ 

Y۸يوق ديج هدانسإ :ریثک نبا لاقو ۸ ةزاتخملا يف ءايضلا هححصو .هیودزم نباو . 
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 نهلثم قئالخلا عمست نل «ناتليلو ناموي :لاق «نسحلا نع ٤-
 موي اهتحيبص ةليلو ءاهلبق ةليل تبت ملو ءروبقلا لهأ عم تيبت ةليل «طق
 ىطعت مويو «رانلاب امإو «ةنحلاب امإ هللا نم ريشبلا كيتأي مويو .ةمايقلا
 .كلامشب امإو «كنيميب امإ كباتك

 :لاقف «بارشب أف هظ هللا دبع دنع انك :لاق «ةمقلع نع ٠-

 :ًأرق مث مئاصب تسل ينكل :لاق «مايص نحن :اولاق «موقلا هلوان

 .[«ررد] 4 )رص ُبوُذقلا هيف بَّلَقَعَت اموی نوفاخي ط

 ديري سيق نب فنحألا ناك :لاق «يدعسلا رفز نب يلع نع ١-

 :الت مث ءليوط هرش مويل هدعأ ينإ :لاقف «كلذ يف هل ليقف «موصلا
 .[ ٠١ :دسإل] 4 ميلا كلذ رس هلا مهلقوف

 4 رضّرألاو تولا ف َتَلَقَت » :هلوق ين «جيرح نبا نع -۷

 ىف تلقث اغنإ :لاقو «ضرألاو تاومسلا يف اهركذ مظع :لاق [۸۷٠:فارعأل]

 موجنلا ترثقناو «ءامسلا تقشنا «تءاح اذإ «ضرألاو تاومسلا

 .اهلقث كاذف ءهللا لاق ام لكو «لابجلا تريسو «سمشلا تروكو

 هدنع ترک ذ اذإ اا مرم نب یسیع ناک :لاق «يعشلا نع -۸

 الإ ةعاسلا هدنع ركذي نأ مرم نبال يغبني ام :لوقيو «حاص ةعاسلا

 .!حاص

 رظني نأ هرس نم» :لب هللا لوسر لاق :لاق 4 رمع نبا نع -۹
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 ادر ارعا 4 ر ترو سَمشلآ اإل :ًارقيلف ‹نيع يأر ةمايقلا موي ىلإ

2 
 چا اوسر س

 "۲ راش ال] | 4 ¢ تَرطقنآ ءآامسلا ادا » [٠٣:نيفنسلا] 4 4 © تقشنا ء امسا ص

 ريخلا دجو دقف ريخلا سمتلي ءاح نم :لاق «رذ نب رمع نع ٠-

 .[:رركفإ 4( تَرَرك سسس اذا $ :ًارقيلف ءايندلا ضيوقت اذه

 عزني :لاق :ررکن] 4 ا ترو سمشلا اذا :دهاحم نع ۲١-

 ُراَشعلا ادار ط تطقاست [۲:ررکنا] 4 ٌتَرَدكنآ مولا ااو ط اهۇؤوض

 ا٠ رركسلا 4 ج ٌتَجَوَز سوقنا اذإو ط اه يعار ال [«ررك] 4( تّطَع
 ءابرلا ةلكأ عم ابرلا ةلكأو ءةانزلا عم ةانزلا :مهنيب عمج سانلل لاثمألا

 .سفنلا ةلتق عم سفنلا ةلتقو

 ضعب يف ناك ي٤ هللا لوسر نأ ؛4 نصح نب نارمع نع -۲

 هتوص نيتيآلا نيتاهب عفرف «ريسلا يف هباحصأ نيب توافت دقو «هرافسأ

 موي © ميظع ءىش ةعاَسلا ة رلَر ڪا مڪر اوت سالا اها

 كلذ عم املف «نيتيآلا غلب ىح [٠-٠:عسا | 4 ةًعضرَم لڪ لَهَذَت اهتوَرت

 هلوح اوبشأت املف «هلوقي لوق دنع هنأ اوملعو ‹يطملا اوثح هباحصأ

 )١( يذمرتلاو ۲۷/۲ دمحأ هجرحأ :يطويسلا لاق ٤٠١/١ مكاحلاو رذنملا نباو ۲/٥٠٦٠

 يناريطلا هاورو تاق امهاحرو نیدانساإب دمحأ هاور :يمثيها لاق .هیودرم نباو هححصو

 .ديح ثيدح :ظفاحلا لاق .دمحأ دانسإب

 .نيعلا روحلا نم مهتاحوزب نينمؤملا سوفن تحوز :ليقو .عاونألا نعم. انه جاوزألا نأل (۲)
 .ثعبلا دنع اهيلإ تدر يأ داسحألاو حاورألا تجوز :ليقو
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 كلك هبر هيداني الا مدآ یدانی موي كاذ» :لاق «؟كاذ موي يأ نوردتأ» :لاق

 فلأ لك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو !بر اي :لاق .رانلا ثعب ثعبا مدآ اي :لوقي

 ام تح هباحصأ '”سلبأف «ةنجلا يف دحاوو «رانلا يف نيعستو ةعستو ةئامعست
 سفن يذلاوف ءاورشبأو اولمعا» :لاق كاذ ىأر املف «ةكحاضب اوحضوأ

 جوجأي «هاترثك الإ طق [ءيشإ] عم اتناك ام نيتقيلخ عم مكنإ «هدیب دمحم

 م «مهنع يرسف :لاق «سيلبٳ ينب نمو «مدآ ينب نم كله نمو «جوجأمو
 ةماشلاك الإ سانلا يف معنأ ام «هديب دمحم سفن يذلاوف ءاورشبأو اولمعا» :لاق

 .(ةبادلا عارذ يف ةمقرلاو ءريعبلا بنج يف

 امنيب «ةمايقلا موي لبق تايآ تس :لاق هه بعك نب يبأ نع ٣-

 تعقو ذإ «كلذك مه امنيبف «سمشلا ءوض بهذ ذإ مهقاوسأ يف سانلا

 تعزفف «تطلتخاو «تبرطضاو «تكر حتف «ضرألا هجو ىلع لابحا
 ءريطلاو «باودلا تطلتحاف «نجلا ىلإ سنإلاو «سنإلا ىلإ نحجلا
 [٠:رركل] 4( ترشح شوخلا اذإو ) ضعب ف مهضعب اوجامف «شوحولاو
 ءاهلهأ اهلمهأ :لاق [«رركنإ 4ز تّلْطَع راَشعلا ادو  تقلطنا :لاق

 «ربخلاب مكيتأن نحن :سنإلل نجلا تلاق [«:رركسإ 4( تَرَجُس راحل اذاو ل

 .امغ تكس اذإ نالف سلبأو «نزحلاو راسكنالا :سالبإلا )١(

ACمتاح يبأ نباو رذنملا نباو ٠١/١١ ريرح نباو ٠٠١/١ يئاسنلاو «هححصو  

YEVY/Aمكاحلاو  Yo4/Yهیودرم نباو هححصو . 
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك
SSSA E TS A ETE RO 

 اذإ كلذك مه امنيبف :لاق .جحأت ران يه اذإف ء«رحبلا ىلإ اوقلطناف

 ءامسلا ىلإو «ىلفسلا ةعباسلا ضرألا ىلإ ةدحاو ةعدص ضرألا تعدصت

 .مهتتامأف حير مهتءاح ذإ كلذك مه امنيبف ءايلعلا ةعباسلا

 ىلع ةعاسلا موقت» لَ هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٤-

 .''«هنارشدی امه الو ءهنایوطی امه الف «هناعیبي بوث امهعم نیلجر

 ةعاسلا [لبق] علطت» :لاق يب يبلا نع هظ رماع نب ةبقع نع ٠-

 المت تح عفترت] لازت امف «برغملا لبق نم سرتلا لثم ءادوس ةباحس مكيلع

 ‹هديب يسفن يذلاوف « ىتأ دق هللا رمأ نإ !سانلا اهيأ :دانم يدانيف :لاق [ءامسلا

 امف [هضوح طوليل لجرلا نإو] «هنايوطي امف بوثلا نارشديل نيلجرلا نإ

 .'(اغيش اهنم برشي امف هتحقل بلحي لجرلاو «برشي

 ةبيط [احير هللا ثعبي] :لاق «يكسكسلا ديزي نب ءاطع نع ۲٩-

 ‹نمؤم لك ضبقتف ةعاسلا نم وند دنعو لَا مرم نب ىسيع ضبق دعب

 :لاق ةعاسلا موقت مهيلع «رمحلا جراهت «نوحراهتي سانلا رارش ىقبيو

 فحرتف «فوخلا ضرألا لهأ ىلع هللا ثعب ذإ كلذ ىلع مه [انيبف]

 «رحبلا فيس ىلإ نيطايشلاو سنإلاو نجلا جرحختف «مهنكاسمو «مهتدغفأ

 .۲۲۷۰/۲ ملسمو ٥ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 مكاحلاو هيودرم نباو ٠۲٠/۱۷ يناربطلاو ۲۲۷۵/۷ متاح يبا نبا هجرحأ :يطويسلا لاق (۲)

 نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :يمثيملا لاق .هححصو ٤

 .نوروهشم تاق هتاور دیحج دانسإ :يطويسلاو يرذنملا لاق .ةقن وهو ةريغملا ىلوم هللا دبع
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 لاوهألا ةلاسر تادیغملا باتک

 سمتلن مله :نيطايشلاو نجلا لوقت مث «هللا ءاش ام كلذك نوثكميف
 من ءةظفحلا هيلعو دس دق هنودجيف "”برغملا قفاخ نوتأيف «جرخلملا
 «ةعاسلا مهيلع تفرش اذإ «كلذ ىلع مه انيبف «سانلا لإ نوعحري

 :لاق .هولجعتست الف هللا رمأ ىتأ !سانلا اهيأ اي :يداني ايدانم نوعمسيو
 قعصيف روصلا يف خفني مث ءاهرجح ين ديلولا نم اعامتسا دشأب ةآرملا امف

 .هللا ءاش نم الإ «ضرألاو تاومسلا يق نم

 اهيأ اي :ةحيصلا يدي نيب دانم يداني :لاق هل سابع نبا نع -۷

 هللا لزایو :لاق .تاومألاو ءايحألا اهعمسف :لاق «ةعاسلا مكتتأ !سانلا ٠

 دحولا هلل ويل كلمْلأ نمل : :دانم يدانيف ءايندلا ءامسلا ىلإ كبك

 .[«غإ 4 ( راها

 «روقانلا :لاق [«:رثس) 4إ روقاتلا ق رقث اذاف ط :نسحلا نع -۸
 موي هلك اذه «دانتلاو «ةيثاحلاو «نباغتلاو «ىربكلا ةشطبلاو «ةرسحلاو

 .ةمايقلا

 .ةمايقلا موي [:هس] 4 م ةقاَحلا :لاق «نسحلا نع -۹

 ٠- ق هنس لأ نيسم هرادقم ناک موی یل :ةمركع نع 4

 ]المعارج:٤[ .ةمايقلا موي :لاق

 .بئاغلا عع. قفاخلا هل لاقي برغملا )١(
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 تقح :لاق [هعس) 4 ر ةَقآَحلَآ ام ةَقآَحلا ط :ةداتق نع ۳١-

 مويل اميظعت :لاق [:ىس) 4 ر ُةَقاَحلآ ام كنَرَذَأ آمو $ هلمع لماع لكل

 ٠ .ةمايقلا

 موي كلمط :رذ نب رمع أرق :لاق ‹ةنييع نب نايفس نع ~۲

 .!نيقداصلا

 نادي موي :لاق [«:هغسا 4 © يذلا موي كلم :ةداتق نع ۳

 .دابعلا

 يذلا موي كلم :يدسلا نمهحرلا دبع نب ليعامسإ نع ٤-
2 

(» { 

 .باسحلا موي وه «نيدلا موي وه : لاق [ء:ةضافل]

 و ر وسا

oارود رودت :لاق [ [۹:روطلا] 4 © اروم ءامسلارومت» :دهاحج نع — . 

 ر قس

 اهكر حت :لاق [٠:ررس] 4 اروم ءامّسلا ر ومت ل :كاحضلا نع -

 .اهلهأب
 ر وس ا و اا

K7لاق [ه:ررطل] 4 اروم ءامسلارومت موي 3 :كاححضلا نع : 

 .[ضعب يف] اهضعب جومي

 داو [ 0. 1 اموق نأ ثدحي يبا تعم :لاق «ديز نب دا نع -۸

 كيكبي ام [.....] هعم اوكبف هيلإ اودمعف سدقملا تيبب ىكبي .رعقلا ديعب
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 ولو «مدآ ينب عومد نم ةمايقلا موي ئلتمب يداو اذه ؟قاحسإ ابأ اي

 .عومدلا دعب مدلا نوكبيل مهنإو «ترحل نفسلا هيف تیرحأ

 برضتل ةمايقلا موي ريطلا نإ :لاق «راثد نب براحم نع -۹

 .ةبلط اهدنع تسیلو «یرت ام لوه نم اهلصاوح يف ام يمرتو ءاهبانذأب

 ةنحلا لهأ نبغي موي :نباغتلا موي :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٠-

 موي :قالتلا مويو ءةنحبا لهأ رانلا لهأ يداني موي :دانتلا مويو «رانلا لهأ

 .ضرألا لهأو ءامسلا لهأ يقتلي

 ١- توف المأوُعزَف ذإ ئىرت وَلَو  :هلوق يف «لقعم نبا نع (
 ]سبا:٠ه[ .هتوفي الف ةمايقلا موي مهعزفأ :لاق

 :ءامسلا نم اتوص نوعمسي :لاق هه يردخلا ديعس يبأ نع ۲١-

 مه امنيبف «ركنمو فراعو «بذكمو قدصم نيب نمف «ةعاسلا تبرتقا
 تبرتقا !سانلا اهيأ اي :ءامسلا نم يداني ايدانم نوعمسي ذإ «كلذك

 الإ نوثباي الف «ركنمو فراعو «بذكمو قدصم نيب نمف :لاق «ةعاسلا
 .اهدلو نع ةدلاو لك ىهلت نيح كاذف «ةحيصلا نوعمسي تح اريسي

 ءالؤه :لاق [ه:قراطل] 4 ا رآرسلا ىلجت موي : :ةمركع نع -۳

 .رصان الو ةوق نم مه ام ‹ةمايقلا موي عابتألا مه نيذلا كولا

 بط رمع نبا عم ريسأ انأ امنيب :لاق «قلط نب لاله نع ٤-

 :لاقف «ةنيدملاو ةكم لهأ ؛اليك هافوأو ةعيه سانلا نسحأ نم نإ :تلقف
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 یھهتنا یتح [٠:نیسلاا 4  نيففطملل ليو 3 : :لوقب ٹا تمم ام م تح

 مويل كاذ نإ :تلق :لاق بسلا 4 ت َنيملعلا ٌبَرل ساّنلآ موي مي ىلإ

 ۰ .هنم مظعأأ هللا دنع ام :لاق .ميظع

 نلف رمع نبا عم نم انثدح :لاق «ةزب يبأ نب مساقلا نع ٥-

 موفي مَ :هلوق ىلإ ىهتنا املف [:بسس] 4 ت نيفَمَطُمْلَل ليَ  :لوقي

 ام ةءارق نم عنتماو رخ ىتح ىكب بضل 4 ) نيملعلا برا ساتلآ

 .هدعب

 بحاص قرط ام» :ٍب هللا لوسر لاق :لاق هلک ةريره يأ نع - ٦

 هيلإ دتري نأ لبق رمي نأ ةفاخم !شرملا وک رفتی «دعتسم هب لکو نم روصلا

 )(نایرد نابکوک هینیع نأک .هفرط

 لاق ۹۹/٤ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۸٤١/۳ ةمظعلا يف خيشلا وبأو ٤ مكاحلا هجرحأ )١(

 .ديج هدانسإ :يقارعلا لاق .ملسم طرش ىلع :يبهذلا لاقو .دانسإلا حيحص :مكاحلا

 معنأ فيك :لاق ةي يبلا نع سنأ ثيدح نم دهاش هلو .نسح هدانسإ :ظفاحلا لاقو

 نابكوك هينيع نأك شرعلا هاجت رظني هرهظ انحو نرقلا مقتلا دق روصلا بحاصو
 ٠١١/١ خيراتلا يف بيطخلا هجرحأ .كلذ لبق رمؤي نأ ةفاخم طق فرطي م نايرد

 . ٠١٤١/۷ ةراتحملا يف ءايضلا هححصو
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 ام !هللا لوسر ای :لاق ايبارعأ نأ ؛هظ رع نب هلا دبع نع ۷

 “'(هيف خفني نرق)» : :لاق ؟روصلا

 .هيف خفني يذلا نرقلا ةئيهك روصلا :لاق هبط د هللا دبع نع ٨-

 «ءروصلا بحاص ي [ركذ :لاق] هه يردخلا ديعس يبأ نع -۹

 ۴ مهیلع لیئاکیم هراسی نعو لیربج هنیمب نع» :لاقف

 ا ا و ی یو ر مقا ف ر اصر ما

 ."(ليكولا معنو هللا انبسح اولوق» :لاق ؟لوقن ام !هّللا لوسر اي :انلق «هيف

 «هب لكو ذم فرطي مل روصلا بحاص نإ :44 سابع نبا نع ١-
 نأ رمؤي نأ ةفاخع ؛فرطي ام شرعلا هاجت رظني «نايرد نابک وک هینیع نأک

 .هفرط هيلإ دتري نأ لبق «هيف خفني

 ۲۹۲/۹ يئاسنلاو هنسحو ٠۲۰/٤ يذمرتلاو ۲۳٣/٤ دواد وباو ۲ دمحأ هجرحخأ )١(
 .يهذلا هيلع هرقأو ه۲ مکاحلاو ۳۰۳/۱۹ نابح نیا هححصو

 ۹/٣ دمحأ هجرخأ «حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو وعلا ةيطع فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)
 .۲۹۱/۲ مکاحلاو ٤۷۸/۲ یلعی وبأو ۳۹/٤ دواد وب

 ۲٠/٤“ يذمرتلاو ديح نب دبعو ۷/١ دمحأو روصنم نب ديعس هجرحأ :يطويسلا لاق (۴)
 ¥10۹ دهزلا ق كرابملا نبا هاورو .يقهيبلاو “۳/6 مكاحلاو رذنملا نباو هنسحو

 ٠٠١/۳. نابح نبا هححصو ۲۳۹/۲ یلعی وبأو ۳۳۲/۲ دنسملا يف يديمحلاو
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 بحاص قرط ام» :ل هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يأ نع -۲

 هيلإ دتري نأ لبق رمؤي نأ ةفاخم ؛شرعلا وحن رظني ءدعتسم هب لكو ذم روصلا

 '«نایرد نابک وک هینیع نأک «هفرط

 ول

 لاق :لاق [«:رثس] | ر روقانلآ ىن رقت اذاق  :ه ض سابع نبا نع -۳

 عمتسي «هتهبج ىنحو «نرقلا مقتلا دق روصلا بحاصو معنأ فيك)» : يبلا

 انبسح اولوق» :لاق ؟لوقن فيك :ه يبلا باحصأ لاقف (خفنيف رمؤي ىتم

 . "هللا ىلع انلكوت «ليكولا معنو هللا

 خفن اذإ :لاق [«رئس] 4 ر روقاًنلآ یف رقت ذاق :ةمركع نع ٤-

 .روصلا يف

 لل هللا لوسر باحصأ نم ةفئاط انيب :لاق ههظ ةريره يبأ نع ٥-

 قلخ ؛ضرألاو تاومسلا قتلخ نم غرف امل هللا نإ» :هللا لوسر لاق ذإ «هدنع

 قم رظني م «هرصبب صخاش «هيف ىلع هعضاو وهف «ليفارسإ هاطعأف «روصلا

 «نرق وه» :لاق ؟روصلا امو !هّللا لوسر اي تلق :هل ةريره وب لاق (رمۇي

 . ٤٦ :مقرب هجیرخن مدقت (۱)

 دمحأو ٠٠۲/٠٠١ ةبيش يأ نبا هحرحأ هريغو يمثيملا هدافأ ةيطع فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)

 نم ءاج دقف حيحص ثيدحلا نكلو ٠١١/۲۹ يناربطلاو ٥/٤ مكاخحلاو ۹/۱

 مقرأ نب ديز ثيدح نم ۳۷٤/٤ دمحأ دنعو امدقت دقو ةريره يبأو ديعس يأ ثیدح

 يف بيطخلا دنع سنأ ثيدح نمو ٠۸۹/۳ ةيلحلا يف ميعن يبأ دنع رباح ثيدح نمو

 . ٠١۳/١ خیراتلا
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 هيف ةراد مظع نإ «هديب يسفن يذلاو ‹میظع) [:لاق] ؟وه فيكو :تلق

 ‹«عزفلا :ىلوألا ةخفنلاف «تاخفن ثالث هيف خفني ‹«ضرألاو ءامسلا ضرعل

 رمأي ءنيملاعلا برل مايقلا ةخفن :ةنلاثلا ةخفنلاو ‹قعصلا ةخفن :ةيناثلا ةخفنلاو

 ‹«عزفلا ةخفن خقنيف «عزفلا ةخفن خفنا :لوقيف ىلوألا ةخفنلاب ليفارسإ هللا

 الو ءاهليطيو اهدميف رمأيو هللا ءاش نم الإ ضرألاو تاومسلا لهأ عزفيف
 هَ ام ةو ةحَيَص لإ ءال رن امو $ :ڭ5 هللا لوقي يتلا يهو «رتفي
 ءابارس نوكت مث «باحسلاك نوكتف «لابجلا ريستو [١٠:ص] 4 (2) قاوف نم

 يو ُةَفِجاَرلأ فجرت موي :هلا لوقي يتلا يهو [اهلهأب] ضرألا فجرتف

 اهبرضت [ةعفترملا] ةنيفسلاك ضرألا نوكتف [٠:دعرد] 4 ) ُةَداَرلأ اهُعَبعَت
 ضرألا فجرتف «شرعلاب قلعملا ليدنقلاك وأ ءاهلهأب افكت ءرحبلا يف جاومألا

 بيشيو «لماوحلا عضتو ‹«عضارملا [لهذتو ءاهرهظ ىلع سانلا ديميف]

 برضتف ءةكئالملا اهاقلتف [راطقألا يتأت قح] ةبراه نيطايشلا ريطتو ءنادلولا

 لوقي يتلا يهو [اضعب مهضعب] يداني «نيربدم سانلا ىلويو «عجرتف اههوجو

 (٠«:ردغإ 4 مصاع م هانم مکل ام نیربذُم نولو موي چ دالا وم : :هللا
 ىلإ رطق نم تعدصت دق ضرألا ىلإ اورظن ذإ لاحلا نم كلذ ىلع مه امنيف

 ىلإ اورظنيف «ميلع هب هللا ام بركلا نم كلذل مهذخأف ءاميظع ارمأ اوأرف ءرطق

 تطشك مث ءاهموجن ترثتناو ءاهرمقو اهسش فسخناو لهملاك يه اذإف ءءامسلا

 ‹«ةقسوملا ‹«ةقئوملا ‹ةقبوملا :ةددعتم ظافلأب فنصلملا ريغ دنع تدروو لصألا ق اذک (۱)

 .ةيمرملا ءةأقرملا «ةرقوملا
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 وبا لاق ا یش و توا : هللا لوسر لاق

 نم عزَفَف» :لوقي نيح هللا ىنفتسا نم !هللا لوسر اي :تلقف :ههظ ةريره
 ءادهشلا كئلوأ» :لاق [٠٠:رسدإ 4 أ ءس نَم الا رضّرَلآ ى نمو ولآ ٤

 ءهباقع نم مهنمأو «مويلا كلذ رش هللا مهاقو «نوقزري مهبر دنع ءايحأ مه

 لوقي مث «هقلخ رارش ىلع هثعبي هللا باذع وهو ءءايحألا ىلإ عزفلا لصي اغنإو
 ل ل قاع علا تخفت خفيف ؛قعسعلا ةحف خفن :ليفارسإ

 نمف !هللا لوسر اي :تلق :4 هل ةريره وبأ لاق (هللا ءاش نم الإ ضرألاو

 اإ ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم قعصت روصلا ىف خلت يح هلل يل ۱

 اذإ تح «توملا كلمو «شرعلا ةلهو «ليئاكيمو «ليربج» :لاق ؟هللا ءاش نم

 لهأو ضرألا لهأ تام دق :بر اي لاقف «رابجلا ىلإ توملا كلم ءاج اودخ

 ِ يذلا يلا بر اي تنأ تيقب :لوقيف ؟يقب نم :ملعأ وهو هللا لوقيف ءءامسلا

 :نإك هللا لوقيف .انأ تيقبو «شرعلا ةلمهحو «ليئاكيمو «ليربج يقبو توم ال

 كلم ءيجي مث ‹روصلا ضبقيف شرعلا هللا رمأيو «نوتوميف شرعلا ةلح تميلف

 :-ملعأ وهو- هللا لوقيف «شرعلا ةلج تام دق !بر اي :لوقيف رابجلا ىلإ توملا

 ليربج يقبو «تومت ال يذلا يحلا بر اي تنأ تيقب :لوقيف ؟يقب نم

 هللا قطنيو ‹ناتومیف لیئاکیمو لیربج تمیلف :هللا لوقیف .انأ تیقبو «لیئاکیمو

 ينإف «تكسا :هل هللا لوقيف !؟ليئاكيمو ليربج تیمت !بر ای :لوقيف شرعلا

 :لوقيف ءرابجلا ىلإ توملا كلم ءيجي مث يشرع تحت نم ىلع توملا تبعك

 :لوقيف ؟يقب نمف :-ملعأ وهو هللا- لوقيف «ليئاكيمو ليربج تام !بر اي
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 ‹يقلخ نم قلخ تنأ :هللا لوقيف ءانأ تيقبو «تومت ال يذلا يحلا تنأ تيقب

 دحاولا هؤانث لج هللا الإ قبي مل اذإف :لاق .ايحت ال مث تم «ىرت دق امل كتقلخ

 يطك ضرألاو تاومسلا ىوط ءالوأ ناك امك ارخآ ناك «دمصلا دحألا

 كلملا نمل :يداني مث «رابجلا انأ :لاق مث ءامهففلب مث اھاحد مث «باتکلل لجسلا

 هلأ :يداني مث [اثالث] كلذ لوقي «راهقلا دحاولا هلل :هسفن ىلع دري م ؟مويلا
 . “ثالث كلذ لاق .دحأ هيتأي الف ؟تأیلف اکیرش يل ناک نم

 دجم هللا الإ قبي م اذإ :لاق «يكسكسلا ديزي نب ءاطع نع ١-

 ريبكلا ىف ىلعي وبأو ٠۳۲/۲۳ يربطلاو ديمح نب دبع هجرحأ :حتفلا يف ظفاحلا لاق (1)
 ةيصعملاو ةعاطلا باتك يف دبعم نب يلعو ۳١ تالاوطلا يف يناريطلاو ١٤١۷/۸ فاحتإلا)
 هاورف هفعض عم هدنس يق برطضاو عفار نب ليعامإ ىلع هرادمو 11۹٩ ثعبلا يف يقهيبلاو

 ةريره يبأ نع دمحمو مهبم لحر ةطساوب ةراتو ةطساو الب ةرات يظرقلا بعك نب دمحم نع
 دايز يبأ نب ليعامإ هجرحأو اضيأ مهبم راصنألا نم لحر ةطساوب ةراتو ةطساو الب ةرات
 يظرقلا بعك نب محم نع نالجع نب دمحم نع هريسفت يف اضيأ ءافعضلا دحأ يماشلا
 نأ هيلع يفخو عفار نب ليعامسإي ثيدحلا هفيعضت يف قحلا دبع ىلع ياطلغم ضرتعاو
 كورتم هنإ :ينطق رادلا لاق دقو نالجع نباب هقصلأف هنم هقرس هلعلو هنم فعضأ يماشلا
 ظفاحلا لاقو .هيلع عباتي ال ام هريسفت نحش فيعض خيش :يليلخلا لاقو .ثيدحلا عضي

 هدنع هلصأو راثآ ةدع نم عفار نب ليعامإ هعمج :روصلا ثيدح يف ريثك نبا نيدلا دامع
 عفار نب ليعامسإ قيرط نم ثيدحلا ححص دقو .ادحاو اقاسم هلك هقاسف ةريره يأ نع

 هفيعضق يف قحلا دبع لوقو ةركذتلا يف يبطرقلا هعبتو هجارس يف يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا
 ف ناطقلا نسحلا وبأو ۸١/١ دنسملا يق قاحسإ هجرحأو .يقهيبلا هلبق هفعضو لوا
 تالوطملا يف ينيدملا ىسوم وبأو ۲٠٠/٠١ يناربطلاو متاح يأ نباو رذنملا نباو تالوطللا

 ردق ميظعت ق يزورملاو ٠١١/١ خيراتلا ين بيطخلاو ۸۲۳/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأو
 . ١٤۷/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو ۲٠٠/٠١ ريبكلا يق يناربطلاو ۲۸۳/١ ةالصلا
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 لاوهألا ةلاسر . تابيغملا بانک

 دحاولا انأو «كلملا يعم نوعدي اوناك نيذلا نيأ :لاق مث [....] هسفن

 .دحأ اوفك هل نكي ملو ءدلوي ملو دلي مل يذلا «دمصلا دحألا

 موي ضرألا هللا ضبقي» لاق 6 يلا نع هت ةريره يبا نع -۷

 .(؟ضرألا كولم نيأ «كلملا انأ :لوقي مث هنيميب [ءامسلا يوطيو] ةمايقلا

 ايحت ال اتوم تم !توملا كلم اي :هل لاقي «توملا كلم [قثالخلا نم]

 لماو تاوجسلا لأ اهم وا ءةحرص كلذ دنع خرصي :لاق ادب هدعب

 هلل ميلك لمل نمل :ل هلا لوقي م «تومب م ءاعزف اوتامل ضرأل

 .[١١:رفاغ] 4© راّہقلا دحرلا

 مه دانسإ يف انباحصأ انثدح :لاق «دمحم نب هللا ديبع نع -۹

 ال ءاتيم كلذ دنع دمه !توملا كلم اي تم :توملا كلمل ليق اذإ :لاق
 تم ةملكلا ا دیم قرع هتم ب

 رعآلا بابلا نم ةيناثلا ةحفنلا

 ىِ نمو تاولَمَسلأ ب نم وعض » :هلوق يف «ريبح نب ديعس نع -۱
 شرعلا لوح هللا ةينت ءادهشل 1 :لاق [۸٦:رمرلا] 4 هللا َءاَس نم لا رضّرَألا

 ۲۱٤۸/٤. ملسمو ۱۸۱٤/٤ يراحبلا هجرحا «حیحص ثیدح (۱)

 .ةكر حلا :ضبنلا (۲)
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 هيلع هللا ىلص ليربج لأس هنأ بَ يبنلا نع بط ةريره يبأ نع -۲

 اخ یم گل رعزألآ ضر توکل نیت ویصق) :ةيآلا هذه نع

 ك هللا مهنعبي مهنعبي «ءادهشلا مه) : :لاق وقصي نأ هللا اشي ل نيذلا نم)» [۸٠:رمرلا]

 ۲شرعلا لوح مهفايسأ نیدلقتم

 ءاج دابعلا فقو اذإ») :لاق يب ٤ يبنلا نأ ؛ هل كلام نب سنأ نع -۳

 ءةدنجا باب ىلع اوه دزاف ‹مهؤامد رطقت مهباقر ىلع مهفويس يعضاو موق

 '(نیقوزرم ءايحأ اوناك ءءادهشلا :ليق ؟ءالؤه نم :ليقف

 هتي ّباَسنَأ الف :هلوق نع لئس هنأ ؛ 4ظ سابع نبا نع - ٤

 رضع لع ۾ هَ مهضَعَب لقا ٠ ٠:نونمؤملا] 4 2 ول ءاستي الو دموي

 اذإ لوألا ةقعصلا امأف «فقاوم ىه :لاق [ء.:تافاصلا] 4 ج نول ءاستي

 روصلا ي خفن اذٳف ‹نولءاستي الو ذئموي مهنيب باسن الف «اوتام اوقعص

 ضعب ىلع مهضعب لبقأف «نورظني مايق مه اذإف «ىرحألا ةخفنلا

 .نولءاستي

 ا

 )١( ةنجلا ةفص ةلاسر يق هجيرخت رظنا ۲٤۷.

 يف يرذنملا لاق ۱۸۷/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۸١/۲ طسوألا يق يناربطلا هجرحأ (۲)

 ىلع اوقثو هلاحر ٤١١/٠١: عمحما يف يمثيملا لاقو .نسح هدانسإ ۲١۹/۲: بيغرتلا

 ال ٤٤۷/۳: يليقعلا لاقو راسي نب لضفلا هدانسإ يقو :لاقو .مهضعب يف ريسي فعض

 .تاقث هلاجر ةيقبو «هثيدح ىلع عباتي
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 لاوهألا ةلاسر تابیغملا تانک

 ضرألا ريغ ضرألا ليدبت ركذ

 ريغ ضرألا لدبت» :لاق يب هللا لوسر نع لظ ةريره يبا نع ٥-

 اجوع اهيف ىرت ال «يظاكعلا ميدألا دم اهدمبو ءاهحطسيو اهطسبيف «ضرألا

 لثم يف «ةلدبملا ضرألا هذه يف مه اذإف ةرجز قتلخلا هللا رجزي مث ءاتمأ الو

 ءاهرهظ ىلع ناک نمو «ءاهنطب يف ناک ءاهنطب يف ناک نم «یرخألا عضاوم
 هره یلع ناک

 :لڵاق ١[ ؛:تاعزانلا] 4 ي ة رهاسلاب مه اذ ذاق ظ :ريبج نب دیعس نع ٦

 [هبسرا] ( رضرالا ريغ رضرألا لدبت موي » :هظ هللا دبع نع -۷

 لمعي ملو «مارح مد اهيلع كفسي م «ةضفلا لثم ءاضيب اضرأ تلدبت :لاق

 طر م و

 ريغ ضر لدبت موي :لاق بط و بلاط يأ نب يلع نع -۸

ةضف نم ضرألا نأ انل رکذ :لاق [۸٤:ميهاربا] ا 4 رض
 .بهذ نم ةنحلاو «

 و م

 لدبي :هللا لوسر ای :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع 4

 دحأ اهنع ينلأس ام) :لاق ؟ذعم وي سانلا نيأ [؛«:ميمارل] 4 رض ألا رغ رضا

 .(!ةشئاع اي طارصلا ىلع «كلبق

 . ٥١ :مقرب هجیرخت قبس (۱)

 ۲۱٣۰/۲. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 ا ةلاسر تابيغملا باتک

 لَو ر رزم تیب باسا اق لوق ي «يدسلا نع -۰ و و 2 جم ص

 سیل :لاق ٠٠ ٠:هرنوللإ 4 ذموَي مهيب باّسنأ 5اف : :ةداتق نع -۱

 .اغيش هتبارقب الو هبسنب ادحأ لأسي سانلا نم دحأ

 هسأر عضاو كيب يبلا امنيب :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 ‹«يمأو تنآ يباب :تلق «؟كاكبأ ام» :لاقف «هسأر عفرف تيكب يرجح يف

 هلل أوزرَبَو تودَمَسلاو رضرألا ربع رضَرألا لدَبث موم :هللا لوق تركذ
 منهج رسج ىلع ذئموي سانلا» ب لاقف [ء:بمإ] 4 جز راًهَقلأ دحولا

 (ةلازو لاز نیب نمف «ملس ملس بر :لوقت فوقو ةكئالملاو 0( .

 ملو هحجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :لاقو فنصملا نع القن ةياهنلا يف ررثك نبا هدروا (۱)

 .1۷ :مقرب ارصتخم قبسو .ةتسلا نم دحأ الو دمحأ هحرخي
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 روشنلاو تعبلا ركذ

 نم ءام هللا لزاي» :لاق هب هللا لوسر نع هلظ ةريره يبأ نع -۳

 ءاملا نوكي تح ءاموي نيعبرأ ءامسلا هللا رطميو .ناويحلا :هل لاقي .شرعلا تحت

 تابنك وأ «لقبلا تابنك تبنتف داسجألا هللا رمأي مث ءاعارذ رشع اننا مكقوف

 هللا وعدی مث تناک امک نوکتف ءمکماسجا مکیلإ لماکت تح ("ثيثارطلا

 ضرألاو ءامسلا نيب ام تألم دق لحنلا لاثمأك جرختف ءاهب ىتؤيف حاورألاب
 رمأي مث ءةملظم ةملظ ىرخألاو ءارون جهونت نيملسملا حاورأ ؛روصلا ين اهيقليف
 مکیف بدتف ميشايخلا يف لخدتف «ضرألا يف داسجألا ىلع لخدتف حاورألا هللا

 رماد غ ءنويحيف شرعلا ةلج احب :ةل هلا لوقي غ :عياللا يف مسلا بيدك

 ف مهترقر) :جورخلا موي كلذو [افلغ ] الرغ ءةارع «ةافح نوجرختف
 اذه نوركا لومي عادل ىلإ يعط [ء۷:فمكلا] و اح مون زدات

(۳ 
 [۸:رىقل] 4 ل رس موي

 ‹رظنلا مئادلا جيمحتلا :ءاطهإلا :لاق «ىحضلا يبأ نع ٤-

 تبني :ليقو .سبييو ةرمحلا ىلإ برضي رطفلاك قدتسم ليوط يلمر تابن :ثوثرطلا )١(
 .هل قرو الو عارذلا لوط ىلع

 .ذخأيف :روشدلاو ثعبلا يقو «هلوانت :هناسلب هضعلو لصألا يق اذك (۲)

 °0 :مقرب هجیرخت قبس )۳(

 .نينيعلا ت عی رطنا مادا ھو ()
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 بكر ي ليللا هيشغ اذإ دارجلا متيأر [...] :لاق نسحلا نع ٥-

 .] . أ سمشلا هيلع تعلط اذإف «اضعب هضعب

  -۷١نوُضفوُي بص ىلإ مهَأك » :ةيلاعلا يأ نع )©(( الس:٠(
 .نوقبتسي تاياغ ىلإ مهنأك :لاق

 :لاق [««جرسل] 4( نوُضفوي بصت ىلا مهَنأَك » :نسحلا نع -۷

 .لوردتبی

 ((©) بيرق ناکُم نم داملا داني موي عمَتَساَو ) :ًارق ةداتق نع -۸ 0 م

 ماظعلا اهتيأ :يداني سدقملا تيب ةرخص ىلع مئاق كلم :لاق [٠٠:ه]

 .ءاضقلا لصفل نعمتجت نأ مكر مأي هللا نإ ءةعطقتملا لاصوألاو «ةيلابلا

 .[٠:فإ 4 داملا دات موي ٌعمَْساَو  :ًأرق ةداقق نع -۹

 ةرحآلا :لاق [ء٣:سع] 4 ج ٌةحاَصلأ تَءاَج ااف ظ :نسحلا نع ٠-

 .ءيش لک اه تصني :يأ «ءيش لک اه خيصي

 موي اوعزف :لاق [١٠٠س] (أوُعرفذإ رَت ولو  :نسحلا نع “ا
 .مهروبق نم اوجرح نيح ةمايقلا

 الف «ریرهمز دراب رص اهیف حیر لسری :لاق هه هللا دبع نع -۲

 انك :لاق چ داملا داي ٌمْوَي ٌعمَتَساَو » :هداتق نع ریرحج نبا دنعو ‹لصألا ي اذک (۱)

 ابعك نأ انثدحو «ضرألا طسوأ يهو ةرخصلا نم سدقملا تيب نم يداني هنأ ثدحف

 .اليم رشع ةينامثب ءامسلا ىلإ ضرألا برقأ يه :لاق
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 .سانلا ىلع ةعاسلا موقت مث «حيرلا كلتب تفك الإ انمؤم ضرألا ىلع رذت

 قلح ىقيي الف «هيف خفنيف روصلاب ضرألاو ءامسلا نيب كلم موقي مث :لاق

 نأ هللا ءاش ام نيتحخفنلا نيب نوكي مث «تام الإ ضرألاو ءامسلا يف

 نم مهام و «مهتامسج تبنف «شرملا تحت نم ءام هللا لسریف «نوکی

 لاو ج: ظ دوعسم نبا ًارق م رل نم شرألا تبت امك مالا كلف

 و و

 ضر هب اتييْحَأَف تيم م دلب ىلإ هلتقسف د اًباَحَس ريف حرا َلَسْرأ یدل

 رشرالاو ءان نیب كلم موق م هس 4 رشا ل رک اڑ د

 نوموقيو «هيف لحدتف اهدسح ىلإ سفن لك قلطنتف «هيف خفنيف روصلاب

 .نيملاعلا برل امايق نوبيجيف

 هللا يحي فيك !هللا لوسر اي :تلق :لاق ظ نیزر يبا نع -۳

 يداوب تررم امأ !نیزر ابا ای» :يل لاق ؟هقلحخ يف كلذ ةيآ امو ؟ىتوملا

 هللا يحي كلذكف» :لاق .یلب :تلق «؟ارضخ زتهي هب تررم مث ءالحمم كلهأ

 .(هقلخ يف ةيآ كلذو «ىتوملا

 [۲:ةلرلرلا] ر اهلاقنأ رضّرأالا تّجَّرْخأو ۾ :نايج نب لتاقم نع ٤~

 .اهرهظ ىلع اوراصف «ءاهنطب نم مهتقلأ ىتوملا اهاقثأ :لاق

 .يدنلا بارتلا :ىرثلاو .يرلا :ظفلب فنصملا نع ةيادبلا ةياهن يف ريثك نبا هدروأ )١(

 يناربطلاو ٠٠/١ دمحأو ٠٤۷/۲ يسلايطلاو ١۸١/١( فاحتإلا) ةبيش يبأ نبا هجراحأ (۲)

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ٤/ ٠٠١ مكاحلاو ۹

 .حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاقو .نوقتوم هلاجر : يمثيملا لاق .حیحص :يهذلا لاقو
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 اوعم اذإف «مهروبق يف نولبي :لاق «هبنم نب بهو نع ٥-
 اذإف «ضعب ىلإ اهضعب لصافملاو نادبألا ىلإ حاورألا تداع ةحخرصلا

 نع بارتلا نوضفني مهلحرأ ىلع امايق موقلا بلو ةيناثلا ةخفنلا اوعمس

 .مهسوۇر

 ِثاَدَجَألاَنَم مُه اذا روّصلآ ف فتو » :هلوق يف «نسحلا نع -1

 اوعمس امل مهروبق نم موقلا بثو :لاق [٠٠:س] 4ج) ولسن مهَبَر ىلإ
 .بارتلا نوضفني ةحرصلا

 نوکت :لاق [ه۲:سي] 4 اتدقرك نم اتعب م النو ۾ :ةداتق نع -۷

 اَنَثَعَب م اًتلَيَوَي ظ :رفاكلا لاق «ةحفنلا مهتباصأ املف «نمؤملاو [رفاكلل]

 لاق [۲٠سإ ٌمَحَرلآ دعو ام ادله $ :نمؤملاو [۲٠:سسإ 4 اًتدقرك نم
 .لوضفم لوصوم اذه :نايفس

 هيلإ عمتجي يرسحجلا ملحم وبأ ناك :لاق «ناميلس نب یدفم نع -۸

 اذإَف روصلآ ىف خْفُثَو ظ:ةيآلا هذه الت اذإ ناكف ءاميكح ناكو «هناوحإ
 نم اتعب نم اتليولي اولاق 2ل ىولسني مهّبَر ىلإ ثادجالا نم مه و م ت صو

 : : و
 ضيراعمل هللا باتك يف ةمايقلا نإ :لاق مث «ىكب [۲٠:سبإ (اًتدَقَرَم

 ةدقر يق موقلا ناك نعل هللاو امأ «لوقعلا ماهوأب اهتعاظف تبهذ «ةفص

 دعب اوفقوي ملو «مهثعب نم ةلهو لوأ دنع ليولاب اوعد امل موق رهاظ لثم

 .ءيشلا نع ءيشلاب ةيروتلا :ضيراعملا )١(
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 لاوهألاةل ةلاسر تابيفملا باتك

 مهيلع تققحو ءاميظع ارطح اونياع دقو الإ ؛ةلأسم الو ضرع فقوم

 نواب خزربلا يف ةماقإلا لوط يت اوناك نئلو ءاهرمأ نم لئالحلاب ةسايقلا
 دقو الإ «مهنع كلذ عاطقنا دنع ليولاب اوعد امف «مهروبق يف نوبذعيو

 موقلا رغصتسا ال كلذ ىلع رمألا نأ الولو «هنم مظعأ يه ةملظ ىلإ اولقن
 :لوقي نيح كلذ ىلع اليلدل نآرقلا ف نإو ءاداقر هومسف هيف اوناك ام

 .هتیخ لبي تح يکبي مث :لاق ٣ «:تاعرل]4 ج ركل آ مالا تاج اذاق

 الإ ربقلا باذع روبقلا لهأ نع "رتفي ال هنإ :لاق «ةداتق نع -۹

 :ثعبي نيح رفاكلا لوقي كلذلف « ثعبلا ةخفنو «قعصلا ةخفن نيب اميف

 :نمؤملا لوقيف «ةرتفلا كلت ينعي [٠٠.سبإ اًت دقرم نم اتعب ماتلي و

 .[٠٠:سإ 2(4 نولسم قَدصَو ٌنَمَحَرلا دَعَو ام ادله و

 ي يبلا ىلإ لئاو نب صاعلا ءاج :لاق «ریبحج نب دیعس نع -۰

 ‹«كييحب مث «كتيمي معن» :لاق ؟اذه هللا ثعبي !دمح اي :لاقو هتفف لئاخ مظعب
  1 uور ر رر رر رک رر ر ۳)

 [۷۸:س] 4 هقلخ ستو التم اتل برضو  :تلزاف «منهج ران كلخدي م

 خويش نم اخيش نأ ؛رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع -۱
 يذل ىغبني ال «نهوقت كنأ ىنغلب ثالث !دمحم اي :لاق ةاسقلا ةيلهاجلا

 .ةدحاو ةعاس ولو مهنع نكسي ال يأ (۱)

 نبا جرحا سابع نبا نع هقيرط نع الوصوم ءاجو ۳۰/۲۳ ریرج نبا هجرحأ «لسرم هدانسإ (۲)

 ٤٦٦/۲ مكاحلاو ۷٤۲/۳ همجعم يف يليعامإلاو ١ ۳۲١۲/۱ متاح يبا نباو رذنملا نباو ريرج
 AA 1۰ ةراتخملا يف ءايضلاو ثعبلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو يبهذلا هيلع هرقأو هححبصو

 - ۲۹ -۔



 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 دبعت تناك ام ةكر ات برعلا نإ :لوقت : كنا ينغلب «نهب كقدصي نأ لقع

 دعب ثعبنس انإو «رصيقو ىرسك زونك ىلع رهظتس كنإو ءاهؤابآو يه
 برعلا نكر تتل هديب يسفن يذلاو» :لحرلل لي هللا لوسر لاقف !! مرن نأ

 م «نتومتلو رصیقو یرسک زونک ىلع نرهظتلو ءاهؤابآو يه دبعت تناک ام

 يناضت الو :لاق «هذه كتلاقب كنركذألف ةمايقلا موي كديب نذحآل مث .شعبتل

 يقبف :لاق «كاسنأ الو ىتوملا يف كلضأ الو» :لاق !؟يناسنت الو ىتوملا يف

 ىرسك زونك ىلع نيملسملا روهظ ىأرو ب لوسر ضبق تح خيشلا

 باطخلا نب رمع عمسي ام اريثك ناكو «همالسإ نسحو ملسأف] رصيقو
 هللا لوسر هب هجاو ناک ام هماظعإل ي هللا لوسر دجسم یف هبیحن هل

 لوسر كدعوو «تملسأ دق :لوقيو «هنم نكسيف «هيتأي رمع ناكو ءو
 دعسو حلفأ الإ دحأ ديب كي هللا لوسر ذحأي الو «كديب ذحأي هنأ كي هللا

 .[ هللا ءاش نإ

 .ةيلاب انماظع حبصت نأ دعب يأ )١(

 نبا جرحخأ :ظفاحلا لاق فنصلملا قيرط نم ةياهنلا يف ريثك نبا هدروأ «لضعم هداتسإ (۲)

 ثراحلا مدق :اولاق ركب نب دعس ينب نم لاحر نع يبأ ينثدح )١۸۳( ةريسلا ق قاحسإ

 سانلا نإ «كنبا لوقي ام عمست الأ :شيرق هل تلاقف ةكم (ةعاضرلا نم) ي يبنلا وبأ

 مويلا كلذ ناك دق ول معن :لاق ؟لوقت يذلا اذه ام !ينب يأ :لاقف ؟توملا دعب نوثعبي

 ناكو همالسإ نسحو كلذ دعب ثراحلا ملسأف .مويلا كثيدح كفرعأ ىح كديب تذخأ

 ميعن وبأو هدنم نبا هحرحخأو .ةنحلا نلحدي تح ينلسري م يديب ينبا ذحأ دق ول :لوقي

 نأ دانسإلا حيحص لسرم رخآ ثيدح ۱۱۳/۱ دعس نبا دنعو :ظفاحلا لاق (۸۱۲)

 نع ريڻک يب نب ب ىح قيرط نم جرحأف -هللا دبع همساو- ثراحلا دلول تعقو ةصقلا هذه
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 لاوهأآلا ةلاسر تابيغملا باك

 :لوقي لب هللا لوسر تعم هل دوسألا نب دادقملا نع] -۲

 (نيليم وأ ليم ردق نوكت ىح دابعلا نم سمشلا تيندأ ةمايقلا موي ناك اذإ»

 هب لحكت يذلا ليملا مأ ؟ضرألا ةفاسمأ نيليملا يردأ ال :ميلس لاق-

 نم مهنمف مهامعأ ردقب قرعلا يف نونوكيف سمشلا مهرمغتف» :لاق -؟نيعلا
 ىلإ هذخأي نم مهنمو «هيتبكر ىلإ هلخأي نم مهنمو ءهيبقع ىلإ قرعلا هذخأي

 لل هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأكل هللاوف :لاق (اماجلإ همجلي نم مهنمو «هيوقح

 .(ماجلإ همجلي نم مهنمو» :لوقي وهو عنقأ دقو «هيف ىلإ ريشي

 م چ
 ا م

 ص © نيملعلا بَل سانلا موقي موي ظ:هلوق يق هل رمع نبا نع -۳
 ص

 .[ةنس ةئام| نوموقي :لاق [«:نيففطلا]

 ةئامالث نوموقي :لوقي ناك ابعك نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع ٤-

 لإ حشرلا يف مهدحأ موقي» :لاق ي يبلا نع هڪ رمع نبا نع ٥-

 .(هينذأ فاصنأ

 ا يج
 دعب ينعي- لَ يبلل لاقف «ةعاضرلا نم خأ يي هللا لوسرل ناك :لاق هللا دبع نب قاحسإ

 كديب نذخآل «هديب يسفن يذلاو امأ : يبلا هل لاقف ؟ثعب نوكي هنأ ىرتأ :-ةوبنلا

 انأ :لوقيو يكبيف سلجي ناك يي يبلاب دعب نمآ املف :لاق .كنفرعألو ةمايقلا موي

 .نبالاو بألل عقو كلذ نوكي نأ لمتحيو .ةمايقلا موي يديب كيب يبلا ذخأي نأ وجرأ

 ۲۱۹٦/٤. ملسم هحرحخا ‹«حیحص ثیدح (۱)

 ۲۱۹٥/۲. ملسمو ۱۸۸٤/٤ يراخبلا هحرحخأ «حیحص ثیدح (۲)
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 .'(ةملظلا يف ماع فلأ نوموقي»

 أ لک ط :هلوق يف «دهاحم نع -۷

0( 
 .بكرلا ىلع ٠ نيزفوتسم

 بصنی) :لاق ل هللا لوسر نع هڪ يردخلا ديعس يأ نع -۸

 ىريل رفاكلا نإو ءايندلا يف هلل لمعي م امك ةنس فلأ نيسخ رادقم رفاكلا
)۳( 

 :لاق [۲۸:ةئاحا] %14 تاج

 (ةنس نيعبرأ ةريسم نم هتعقاوم اهنأ نظيو ‹ منهج

 له ةنحلا لهأ نبغ :لاق [٠:سإ 4 ُباَعَتلا موي :دهاحم نع -۹

 .رانلا

 نبا نع يناربطلا جرحأ :ردلا يف يطويسلا لاقو هريسفت يق يبطرقلا هركذ «فيعض هدانسإ )١(

 فلأ :لاق ؟ةمايقلا موي نيملاعلا بر يدي نيب سانلا مايق مك !هّللا لوسر اي :لاق هنأ ورمع

 ثعبلا ين يقهيبلاو هيودرم نباو مكاحلاو خيشلا وبأو يناربطلا جرحأو .مه نذؤي ال ةنس

 ٌبَرل ساتل موشي موي ط :ةيآلا هذه الت ل هللا لوسر تعم :لاق ورمع نب هللا دبع نع

 امك لجو زع هللا مكعج اذإ مكب فيك :يب هللا لوسر لاقف [«:نيفنطلاا 4 ١ ج نیملعلا

 حيحص ثيدح :مكاحلا لاق .مكيلإ رظني ال ةنس فلأ نيسم ةنانكلا يف لبنلا عمجي

 .تاقث هلاجر :يمثيما لاق .حيحص :يهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا

 .هيتبكر عضوو هيتيلأ عفر دق يذلا :زفوتسملا (۲)
 نابح نبا هححصو ۲٣١/۱١ ریرج نباو ٥۲٤/۲ یلعی وبأو ۷٥/۳ دما هجرحأ (۳)

 .يهذلاو 1۳۹/٤ مکاحلاو ۹

TY - 



 ءيش يأو !يحأ نبا اي :لاق [.:سس] 4 نُباًعتلا موي كلاذ ط :هلوق نع داور

 ‹«قشمد باب ي ةزانج ىلع انجرح :لاق «رماع نب ميلس نع ١-

 .وبأ لاق ءاهنفد يق اوذحأو «ةزانجلا ىلع یلص البف هات اناما وبا انعمو

 هيف نومشتعت لزنم يق متيسمأو متحبصأ مكنإ !سانلا اهيأ :هلظ ةمامأ

 وهو «رحخآ لزام ىلإ هنم اونعظت نأ نوکشوتو «تاتيسلاو ت تانسحلا

 تيبو «دودلا تيبو «ةملظلا تيبو «ةدحولا تيب -ربقلا ىلإ ريشي- اذه

 يفل مكنإف «ةمايقلا موي نطاوم ىلإ هنم نولقتنت مث هللا عسو ام الإ قيضلا

 دوستو «هوحو ضيبتف «هللا رمأ نم رمأ سانلا ىشغي ذإ نطاوملا كلت ضعب

 «ةديدش ةملظ سانلا ىشغيف «رحخأآ لزنم ىلإ هنم نولقتنت مث «هوحو

 نايطعي الف قفانملاو رفاكلا كرتيو ءارون نمؤملا ىطعيف «رونلا مسقي م

 رج ن تّظک وأو :لاقف هباتك يف هللا هبرض يذلا لثملا وهو ءائيش

 CF و دو ھو ر ر

 رق اضع تمل باس قوق ن جم وقف نش جو سعي يج

 نم هل اًمَقاروُث هل هلآ لع مل نمو اهرب دکل دَ حر اإ رضب
 ا

 الامک نمل رونب  قاابلاو رفاكلا [ءيضتسي الف] [٠..رردا E) ارون

 يهو [٣٠:د بسا 4 ارون أوسمتلاف مكرو اوعجرا ليق مرون نم سبت

 .هنم اولقتنت يأ (۱)
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 2 ای

 4 مهعدخ وهو هلا نعد ) : : هللا لاق «نيقفانملا اهب عدح يتلا هللا ةعدح

 ءاغيش نودجي الف «رونلا هيف مسق يذلا ناكملا ىلإ نوعحريف [٠؛٠٠:ءاسلاإ
 ي ھ مو

 ET هيف ءهنطاب با هل وسب مهب برضقو :دقو «مهيلإ نوفارصنيف

 يلصن ٠:ا 4 مع نکن أم ھتوڈات 2ر ُباَدَعلا هلبق نم هرهظو

 ف اط كنك یل اولاق) ؟مکیزاغم اوزغنو «مکتالص
 للاب مڪر هلآ مَا ءآاَج تح یال ہکترغو بترا متصبرتو
 رال مكدوأم ورك يذلا نم الو هيد م ٌدَحْوُي ال َمَويلاَف ر رورْعلا

 قفانملا لازی امف :ميلس لوقي ٠ه: 4 ج ريصَملا قو مكللّوَم ىه

 .قفانملاو نمؤملا نيب هللا زيميو «رونلا مسقي تح ارتغم

 ٠[ ديساإ 4 ةكَسَمنَأ نف :هلوق يف «هللا دبع نب كيرش نع - ۲

 :لاق 4 ُنَبَتَراَو » ةبوتلاب :لاق 4 ٌّمّنَصَكَرَتَو » تاذللاو تاوهشلاب :لاق
 }2 روُرَعلآ لاب مرغ تولا :لاق 4 هلا رمَأ ءاَج یّتحط متککش

 .ناطيشلا :لاق

 موي سانلا نم سمشلا یندت :لاق ت د يسرافلا ناملس نع - ۳

 رشع رح ىطعتو «نيسوق وأ سوق باق مهسوؤر نم نوكت تح ةمايقلا

 كلذ يف ىرت امو «ةبرحط هيلع ذغموي سانلا نم دحأ نم امو ‹« نینس

 امأو «ةنمؤم الو انمؤم ذئموي اهرح رضي الو «ةنمؤم الو نمؤم ةروع

 .يفنلا يف لمعتست ام رثكأو ةقرخلا وأ سابللا )١(
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 .قع قع مهفاوحأ انإف ءاخبط مهخبطت اهنإف رافكلا وأ نورحآلا

 ناک موي يل :4 يبلل ليق :لاق هت ه يردخلا ديعس يبأ نع ٤ ١ ١-

 :هللا لوسر لاقف ؟اذه لوطأ ام | «عرس] 4( ةَّس فلا نيس هادف

 ةالص نم هيلع فخأ نوكي تح نمؤملا ىلع ففخيل هنإ «هدسيب يسفن يذلاو»

 “*«ايندلا يف اهياصي ةبوتكم

 ‹«نمؤملا ىلع ةمايقلا موي فقوم نوهي :لاق «ةداتق نع ٠-

 .هبرك ةدش نم قرعلا همجلي ىتح رفاكلا ىلع لوطيو

 تاوصألا تَعَشَحَو > :ًأرقو :يعازوألا لاق .نولوزيف ةعزف ةمايقلا موي

 .مادقألا سمه :لاق | ]۱۰۸ :هط] € a ر استحال عت الق نخل

 اونياع نيح :لاق [٠٠:اسإ وعرف ذا رَت ولو ] :ةداتق نع ۷ ١-

 هللا باذع

 نم :لاق ]1:اس[ 4 ¢ e )بيرق ِناََم نم اوڈخأو :  ا نع ۸

 (توَمالقأوعزفذا ىر ولو » :لقعم نب هللا دبع نع -۹
 .هوتوفي ملف ةمايقلا موي مهعزفأ :لاق [٠٠:ابس]

 بعشلا يف يقهيبلاو ۷۲/۲۹ ريرج نباو ٥۲۷/۲ یلنعی وبأو ۷٥/۳ دما هجرحأ (۱)

 .۳۲۹/۱۰۹ نابح نبا هححصو ۱/۳۲٤
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 ایش مهنع نغت م :لاق [ہ۲:اس] هب انماء ارلاقو » :ةداتق نع ٠-

 .هللا باذع اونياع نیح

 ١- شواتتلا مهل أو ) : :هلوق يف بل سابع نبا نع  4إسا٠[ وړ رال تو ر تر

 .در ال ثيح درلا اولأس :لاق

 :هلوق نع نسحلا لحر لأس :لاق «ريشب نب ةيريوح نع ۳٣-

 نمألا اوبلط :لاق د۲:ابس] 4 2 ديعب ناڪ نم شواتتلآ مهل ینو

 .لانی ال ثیح

 ٤ - نوهتشي ام نيبو مهيب ليحو ط :هلوق يف «نسحلا نع 4

 .ناعإلا نيبو مهنيب ليح :لاق [هء:اس]

 ايندلا ىلإ اوعحري نأ نيبو مهنيب ليح :لاق «كاحضلا نع ٠-

 .اونمۇيف

 :لاق [ءءاس] 4 نوهَتَشَي ام َنَيَبَو مهيب ليحو » :ةداتق نع - 1

 ام اونياع نيح ايندلا ىف اهب اولمع اونوكي نأ هللا ةعاط نوهتشي موقلا ناك

 .اونیاع

 مهَتَيَب ليحو » :ءاملعلا ضعب نع كلملا دبع نب ملسأ نع -۷
 ا ر و ا ر
 .ةبوتلا :لاق [هء:ابس] ] 4 نوهت يام نيبو

 - “ل -



 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 :رعاشلا لوق عمست ملأ «ةدش نع :لاق هبط 5 سابع نيا نع - ٩

 قاس ىلع انب برحلا تماقو

 :لاق «درولا نب بیهو نع سينحخ نب ديزي نب دمحم نع -۰

 هل نأ ملع دقو «كحضملا حايترا ىلإ هبلق يعاود هبيجت فيك ماعلل ابجع

 .هيلع يشغ مت :لاق .تاعزفو تاعور ةمايقلا يف

 محلب ذحأي ميثخ نب عيبرلا ناك :لاق «ةنييع نب نايفس نع ١-

 .هللا ءاش ثیح - :لوقب من !؟ةدحاو کد تکدف لابلباو ضرأل

 4 ي ةََس لأ يس ةراَدْقم ناك موب ن :دهاحم نع - ۲

 قوف نم هرمأ ىهتنم ىلإ نيضرألا لفسأ نم هرمأ ىهتنم نم :لاق [«:حراسا

 .ةنس فلأ نيسمخ كلذ رادقم «تاومسلا

 ٣۳- ر دََس لأ نسخ ادم ناک موي ی :ةمركع نع 4

 راما :٤] .ةمايقلا موي :لاق

 تطسب :ليقو «قدلا نم غلبأ كدلا :يرشخزلا لاقو .قدنت تح ضعبب اهضعب برض )١(

 .لابحلاو ضرألا يوتست ىح
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 :لاق [1:جراعملا] }® اًديعَب ەتو مهتإو :شمعألا نع - ٤

 .ةعاسلا

 .تیزا یک : لاق [۸:جراعلا]

 اا ‹همیمحو هتجوزو همأ یری

 رفاكلا نإ» ل هلا لوسر لاق :لاق 4ط رمع نب هللا دبع نع -۷

 “(سانلا هًأطوتي نيخسرف ةمايقلا موي هناسل رجيل

 «ةمايقلا موي ركذ اذإ ناك هنأ ييي يبنلا نع نسحلا نع -۸

 دق «نيمدان نينوزحم ةنس فلأ نيسم هرادقم ناك موي يق مهمايقو

 نوکیی «مهرجانح دنع مهبولقو «مهراصبأ تقرزاو «مههوحو تدوسا

 مهعومد يف ريقاوملا نفسلا تلسرأ ول تح «مدلا عومدلا دعبو «عومدلا
 . ترب

 :نهدلاو ءاملاو بارشلا ركعو .ءيش لك يدرد :ركعلاو .تيزلا ركعك :يربطلا دنع (1)

 .هرناخو هرحنآ

 ۲۷۲ ديمه نباو ۷٠٤/٤ يذمرتلاو ۹۲/۲ دمحأو ۱۸۹/١ دهزلا يف دانه هجرحأ (۲)

 .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق ٠٠۳/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۳٠۳/١۲ بيطخلاو

 نم فيوحتلا يف بحر نباو ۲۷ :مقر رانلا ةفص ةلاسر يف فنصللا هدروأ «لسرم هدانسإ (۳)

 .هبشأ فوقوملا :لاقو رانلا
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 هنم ذوعتي امم ناک :لاق «سبلح نب ةرسيم نب سنوي نع -۹

 .”«ةمايقلا موي ناكملا قيض نم كب ذوعأ» : هللا لوسر

 نيعبرأ رادقم ةمايقلا موي سانلا موقي :لاق «كشرلا ديزي نع-٠

 .ةنس فالآ ةرشع رادقم يق مهنيب ىضقيو «ةنس فلأ

 لك «افقوم نيسم ةمايقلا موي سانلل :لاق «نسحلا نع ١-

 .ةنس فلأ فقوم

 لت صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنع انك :لاق «ةمشيخ نع -۲

 وي قرعيل لجرلا نإ :لوقي ناك لط و دوعسم نب هللا دبع نإ :انلقف

 هغلب امو «همجلي قح قرعلا هعفري مث «هقرع يف حبسي ىح «ةمايقلا
 نب هللا دبع لاقف .مهب لعفي سانلا ىري امم الإ كاذ امو :لاق .باسحلا

 ام وأ «ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟نمؤملل امف «رفاكلل اذه :هظ ورمع

 مو «ثيدحلا لوأ مكثدح !نمحرلا دبع ابأ هللا محري :لاق .يردن

 لظتو ءاهيلع نوسلجم رون نم يسارك نينمؤملل نإ «هرحخآ مكثدحي

 دحأك وأ راهنلا نم ةعاسك مهيلع ةمايقلا موي نوكيو «مامغلا مهيلع

 .هيفرط

 وبأو ٠١١/١ دمحأ هجرحأ اهنع هللا ىضر ةشئاع انمأ نع اعوفرم ءاج «لسرم هدانسإ )١(

 ۷/1 نابح نبا هححصو ۳/۲ ةحجام ٠ نباو ۰ AY يئاسنلاو ۳/١ ٠ دواد

 موي قيض نم هللاب ذوعتيو :ظفلبو .باسحلا موي قيضلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :ظفاب

 .ارشع ةمايقلا

 ۳۹ ۔



 نيبو جلعد نب ديعس ىلع تلحخد :لاق «ةلاضف نب ةبقع نع ٣-

 امو كنأش مث ءيشب كملكأ !ريمألا هللا حلصأ :تلقف «برضي لحر هيدي

 هللاو هتبهف :لاق .كمالك تاه :لاق مث «هنع كسمأف « هب رمأف :لاق .دیرت

 دابعلا نإ ؛ريمألا هللا حلصأ ينغلب هنإ :تلق مث «ةديدش ةبهر هنم تبهرو

 يدانملا هب يتأي ام رش نم افوحخ مهصئارف دعرت فقوملا يق ةمايقلا موي

 دتشاف «ىكبف :لاق «قلخلا مادقأ تحتل ذئموي ربكتملا نإو «باسحلل

 ينبرق كلذ دعب هيلع تلحخد اذإ تنكف «قلطأف لحرلاب رمأو «هؤاكب

 تركذ ام !ةبيقع اي كحيو :هيلع تلحخد دقو ءاموي يل لاقو «ينمرکو

 .تیکب الإ كثيدح

 َبَرل سالا موفي موي » :ل5 يبنلا نع هلظ رمع نبا نع -؟
 .'«هينذأ فاصنأ ىلإ هحشر يف مهدحأ موقي» :لاق [٠:ننلا] 4 ) َنيملعلا

 وهو «رمزلا ك هللا لوسر ارق :لاق ل طظ رمع نب هللا دبع نع ٥-

 .٠ نيترم هتحت نم ربنملا كرحتف ءربنملا ىلع

 دنع ادعقم دعقي هل ريشب ناك :لاق هلظ ةريره يبأ نع ١-

 درد غ كلام روش ايه هل لاقف ماي ةثالث هل لور هدقفق لک لل لوسر

 ۲۱۹٩۹/٤. ملسمو ۱۸۸٤/٤ يراخبلا هجرخا «حیحص ثیدح (۱)

 ءافعضلا يث يليقعلاو ٠١٠/٤ لماكلا يق يدع نباو ٠۷۲/۸ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ (۲)
 فيعض امهالك و يرقنملا ةرسيم نب دابع نع يواركبلا رحب وبأ هيف :يمشيملا لاق ۲
 .هب ساب ال :رحب يبا يق لاق دمحأ نأ الإ
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 ءاليلق اغیش يدنع ثكمف نالف نم الج تعتبا :لاق (؟مايأ ةثالث ذنم ينيع

 هيف كل طرش ناکو» :لاق «ينم هلبقف هبحاص ىلإ هب تمجف « هتبلطف درش من
 هب وجشف» :لاق «دري درشلا نإ امأ» :# هللا لوسر لاقف .ال :لاق (؟اطرش

 يف عناص تنأ فيكف !؟مايأ ةثالث يف لمجلا اذه بلط يف كنول ريغتو .كهجو

 نم نودعت ام ةنس فلأ نورشع هرادقم موي يف «نيملاعلا برل سانلا موقي موي

 ريشب لاق («ةارع ةافح «رمأب مهيف رمؤي الو ءءامسلا ربخ مهيتأي ال ءايندلا مايأ

 نم هللاب ذوعتف كموق تيتأ اذإ» :لب هللا لوسر هل لاقف .هللا ناعتسملا :4فظ

 .«باسحلا رش نمو «ةمايقلا موي باذع

 مكارأ ينأك)» : هللا لوسر لاق :لاق «هاباب نب هللا دبع نع -۷

: : 0( 
 . (منهج نود نیڻاج موکلاب

 ر

 :لاق [«:يإ (ًةيثاَج هّعَأ لك رتو ط :دهاجم نع -۸

 .ةعمتحي :لاق 4 ٌةيناَج ةّمَأ لک رتو ط :كاحضلا نع - ۹

 )١( ةباصإلا) هيودرم نباو نيهاش نباو نايفس نب نسحلا هحرحأ ١/ )۳٠۸ينطقرادلاو ۲۳/۳
 ىلعي وبأو ٠١/٠۹ ردلا) راجنلا نباو ١/٥۳۷( يقهيبلاو  ۳۲٠/١يدع نباو ٠۸۳١/١

 يف هريغ فقوتو .هثيدح بتكي :متاح وبأ لاق «نالجع نب مالسلا دبع هيفو :يمشيملا لاق

 .فيعض وهو نالجع نب مالسلا دبع هيف :ظفاحلا لاق .يبهذلا هركذ امك هب جاجتجالا

 ۷١۹/٥( ردلا) روصنم نب دیعسو دهزلا يف دمحأ نب هللا دبعو ٠٠١ كرابملا نبا هجرحأ (۲)

 :موكلا .تاقث هلاجر سرم :ظفاحلا لاق ۲۹۹/۷ میعن وبأو ۳۲۹۲/۱۰ متاح يبا نباو

 .هيتبكر عضوو هيتيلأ عفر يذلا :زفوتسملاو «نيزفوتسم يأ :نيئاج .ةفرشملا عضاوملا
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 لاومألا ةلاسر

 عَمْسَت الف نَّمَحرلل تاوصألا تَعَشَحَو ) :ربج نب ديعس نع - ٠۰
 .مادقألا طو :لاق [.ء:دإ 4 جز اسمح آلا

4 

 ادق لقن :لاق

 نع - ۲

 ڪج

 ر

 .يفخلا مالكلا نم كاذ وه :لاق «يلكلا

 تلذ :لاق [:د] 4 ٌهوُجْولَآ تتعَو ٭) :ةداتق نع - ۳

 مكايإ» :لبك هللا لوسر لاق :لاق هل ورمع نب هللا دبع نع ٤-

 “(ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف « ملظلاو

 :لاق [۲٠:هط] 4 e ٥ - اًمضَه الو اًمَلظ فاي لق :ةداتق نع :5

 هتانسح نم مضهی الو «هریغ بنذ هيلع لمحي ال

 نم اوحرح اذإ ةلالضلا لهأ نأ تثدح :لاق «ليدب نع ٠-

 نإو «نوملكي ام ايندلا يلثم وأ ايندلا لثم تاملظلا يف نوعكستي مهروبق

 شرعلا لظ يف ناك نم الإ لظ امو «اران ججأت ضرألا
 ضرأ يف دحاو ديعص يق سانلا عمجي :لاق 4ظ دوعسم نبا نع - ۷

 یدانم یدانی نأ هب ملكتي مالك لوأ نوكي مث «ةضف ةكيبس اهنأك ءاضيب

 ۳٠۳/۲ يمرادلاو ٠٠١/۲ دمحأو ۲۰۰/۲ يسلايطلاو ٠۹۲/۷ ةبيش يبا نبا هحرحأ (۱)

 ٥٥/۱ مکاحلاو ٥۷۹/۱۱ نابح نبا هححصو ۲٤٩/۱۰ يقهیبلاو
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 . [۷٠:رفاغ] % باّسحلا عيرس » :هلوق ىلإ [؛٠:رفاغ] 4 ٌمّويلا كلُملا نمل 3

 مهسوؤر قوف سمشلا دكر ت :لاق «يمس نب ثيغم نع -۸

 ءاهمومسو «اهحاير مهيلع بهتف منهح باوبأ حتفتو «عرذأ ىلع

 ‹فيجلا نم نتنأ مهقرع نم راهنألا يرحت تح اهتاحفن مهيلع جرختو

 .شرعلا لظ يف مهتايح يف نومئاصلاو
 :لوقي كيب هللا لوسر تعم :لاق هه دوسألا نب دادقملا نع - ۹

 .«نيليم وأ ليم ديق نوكت ىقح دابعلا نم سمشلا تيندأ ةمايقلا موي ناك اذإ»

 لحكي يذلا ليما مأ «ضرألا ةفاسمأ :نيليملا يأ يرد ال :ميلس لاق-

 مهنمف «مهامعأ ردقب قرعلا يف نونوكيف «سمشلا مهرهصتف» :لاق -نيعلا هب

 ءهيوقح ىلإ هذخأي نم مهنمو «هيتبكر ىلإ هذخأي نم مهنمو «هيبقع ىلإ هذخأي نم

 ىلإ هديب ريشي وهو لب هللا لوسر تيأرف :لاق («اماجلإ همجلي نم مهنمو

 . «اماجلإ همجلي) :لاق « هيف

 لثم ةمايقلا موي مادقألا نإ :لاق «رازيعلا نب هللا ديبع نع - ٠٠١

 سمشلا نإو ءامهعضي اعضوم هيمدقل دجي يذلا ديعسلاف «نرقلا ي لبنلا

 وأ اليم :لاق امإ- مهسوؤر نیو اهنیب نوکی ال یتح مهسوؤر نم یندت

 .افعض نيتسو ةعضب اهرح يف دازيو -نيليم

 .تبثتو نكست يأ (۱)

 ۹۰ :مقرب هجي رخت مدقت «حیحص ثیدح (۲)
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 ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق ييي يبا نا ؛نيسح نب يلع نع ١-

 :يب يبلا لاق «همدق عضوم الإ ناسنإلل نوكي ال ىح مدألا دم ضرألا تدم

 اي لوقأف -اهلبق هآر ام هللاو- «نجحرلا نيمي نع ليربجو ىعدي نم لوأ نوكأف»
 بر اي :لوقأف عفشأ غ .قدص لوقيف يلِإ هتلسرأ كنأ ينربخأ اذه نإ بر

 .دومحا ماقملا وهو “(ضرألا فارطأ يف كدابع

 دحاو ديعص يق ةمايقلا موي سانلا عمجي :لاق بط ةفيذح نع ۲ ١-

 م «ةرم لوأ اوقلح امك ةارع ةافح «رصبلا مهذفنيو «يعادلا مهعمسي

 ‹كيلإ سيل رشلاو كيدي يف ريخلاو «كيدعسو كيبل» :لوقيف يي يبلا موقي

 كيلإ الإ كنم ًأجلم الو ىجنم ال كيدي نيب كدابع «تيده نم يدهملاو

 .دومحملا ماقملا وهو :لاق °” !تیلاعتو تكر ابت ‹تیبلا بر كناحبس

 «ةمايقلا موي ىثح نوريصي سانلا نإ :لاق 4ط رمع نبا نع - ۲۳

 يبلا ىلإ ةعافشلا يهتنت ىقح انل عفشا !نالف اي :نولوقي اهيبن عبتت ةمأ لك

 ١٤١/٠١ ریرج نباو دي نب دبعو (۷۹/۳ ریثک نبا) قازرلا دبع هحرحأ :يطويسلا لاق (۱)
 بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نباو هححصو ٠١٤١/٤ مكاحلاو ۲۳٤۳/۷ متاح يبا نباو

 نم لحجر نع نيسح نب يلع نع :ةعامحلا ظفلو .لسرم ثيدح :ريثك نبا لاق ١

 ءاج :تلق .ايباحص لحرلا ناك نإ حيحص وهو تاقث هلاحر :ظفاحلا لاق ءملعلا لهأ

 ب يبنلا بحص لحر نع يقهيبلا دنعو رباح نع مكاحلا ةياور ين هب احرصم
 ۱٤١/٠١ ریرح نباو ۳۸۱/٦ يئاسنلاو ٥٥/۱ يسلايطلاو ۳۱۹/٩ ةبیش يبا نبا هحرحُا (۲)

 یف هدنم نبا لاق هححصو ٦۱۷/٤ مكاحلاو ۲۳٤۳/۷ متاح يأ نباو ۳۲۹/۷ رازبلاو
 :يمثيملا لاق .هتاور ةقثو هدانسإ ةحص ىلع عمحج ثيدح اذه :۸۷۲/۲ نامإلا باتک

 .حيحصلا لاجر هلاجرو افوقوم رازبلا هاور

f - 



 .دومحلا ماقملا هللا هثعبي يذلا مويلا كلذف ءب

 ىعدي)» :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ ظ يردخلا ديعس يأ نع ٤-

 ؟تغلب له :لوقیف !بر اي كيدعسو كيبل :لوقيف ءةمايقلا موب اط حوت

 ءريذن نم اناتأ ام :نولوقيف ؟مكغلب له :هتمأل لاقيف !بر اب معن :لوقيف

 غ د لآ دوه یف :لاق «هتمأو دمحم :لوقيف ؟كل دهشي نم :لوقيف

 ی یم اورا :هللا لوق كلذو ءاديهش مهيلع لوسرلا نوکیو

 .لدعلا :طسولاو :لاق ([٠٤٠:ةرتب] 4 ساتلآ ىلع ادهش اونوڪتٽ المس

e 

 ل هللا لوسر يدي نيب تعضو :لاق هه ةريره يبأ نع ٠١-
 سهنف «هيلإ ةاشلا بحأ ناكو «عارذلا لوانتف «محلو ديرث نم ةعصق

 «هنولأسي ال هباحصأ ىأر املف (ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» :لاقف «ةسهن

 برل سانلا موقي» :لاق ؟هللا لوسر اي هفیک :اولاق (؟هفیک اولوقت أر :لاق

 ‹مهسرؤر نم سمشلا وندتو ءرصبلا مهذفنيو «يعادلا مهعمسيف «نيلاعلا

 مه ام رجضلاو عزجلا نم نوقلطنيف ءاهوند مهيلع قشيو ءاهرح مهيلع دتشيو

 رمأو «هديب هللا كقلخ ءرشبلا وبأ تنأ !مدآ اي :نولوقيف مدآ نوتأيف «هيف

 نإ :مدآ لوقيف ءرشلا نم هيف نحن ام كبر ىلإ انل عفشا «كل اودجسف ةكئالملا

 هنإو «هلثم هدعب بضغی نلو «هلثم هلبق بضغی م ابضغ مویلا بضغ دق يبر

.IVEA/“ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١( 

 ) )۲يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح ۳/٠١٠١.
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 يسفن «يريغ ىلإ اوقلطنا «رانلا يف نحرطي نأ فاحأف ءهتيصعف رمأب ينرمأ

 ءلسرأ نم لوأو «هللا ين تنأ !حون اي :نولوقيف «حون ىلإ نوقلطنيف «يسفن

 دق ير نإ :حون لوقيف ءرشلا نم هيف نحن ام ىلإ ىرت الآ «كبر ىلإ انل عفشا

 يل تناک دق هناو هلثم هدعب بضغی نلو «هلغم هلبق بضغی م ابضغ بضغ

 «رانلا يف نحرطي نأ فاخأ ينإو ءاوكلهأف يموق ىلع اهب توعدف «ةوعد

 !ميهاربإ اي :نولوقيف ‹ ميهاربإ ىلإ نوقلطنيف «يسفن يسفن «يريغ ىلإ اوقلطنا
 ىلإ انل عفشا «ضرألا لهأو تاومسلا لهأ امكتلخب عم دق «نمحرلا ليلخ تنأ

 م ابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ :لوقيف ءرشلا نم هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ «كبر

 اده :بكوكلا يف هلوق رکذو ءهلثم هدعب بضغی نلو «هلغم هلبق بضغب

 :هلوقو [ [٣ابنال] 4 مهري ٫ ءةلعف بط مآ ف لوقو ا۲ ۷٦] :ماعنألا] 4 یر

 ىلإ اوقلطنا ءرانلا يف ينحرطي نأ فاحخأ يفإو | [۸۹:تافاصلا] 4 را ميم میقَس ینا

 «هللا ين تنأ !یسوم ا :نولوقیف «یسوم ىلا نوقلطنیف «يسفن يسن «يرغ
 نحن ام ىلإ ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشا ءاميلكت كملكو هتالاسرب هللا كافطصا

 هلبق بضغي م ابضغ مويلا بضغ دق يبر نإ :ىسوم لوقيف !؟رشلا نم هيف

 نأ فاخأ ينإو ءاه رمؤأ م اسفن تلق ينإو «هلغم هدعب بضغی نلو «هلغم

 «ىسيع ىلإ نوقلطنيف «يسفن يسفن «يريغ ىلإ اوقاطنا «رانلا يف ينحرطي
 ءهنم حورو مجرم ىلإ اهاقلأ هحورو هللا ةملكو هللا ين تنأ !ىسيع اي :نولوقيف

 بضغ دق يبر نإ :لوقيف!؟رشلا نم هيف نحن ام ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشا

 :ةرامع لاق- رانلا يف يحرطي نأ فاخأ ينإو ءهلغم هلبق بضغي م ابضغ مويلا
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 5 ادمحم نوتأيف «يسفن يسفن «يريغ ىلإ اوقلطنا -ابنذ ركذ هملعأ الو

 امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ «نييبنلا متاخو هللا لوسر تنأ :نولوقیف

 ينميقيف يرل ادجاس عقأف «شرعلا تحت يتآف «قلطنأف «كبر ىلإ انل عفشاف «رخأت

 :لوقيف «يدعب دحأ همقي نلو «يلبق دحأ همقي م اماقم هنم نيل اعلا بر

 ءاک رش مهو ‹نعألا بابلا نم كتمأ نم هيلع باسح ال نم لخدأ !ادمحم اي

 نم نيعارصملا نيب ام نإ «هديب دمحم سفن يذلاو رخألا باوبألا يف سانلا

 ٠ ةكمو رجه وأ ءرجهو ةكم نيب امكل بابلا يتداضع نيب ىلإ ةنجلا عيراصم

 .لاق كلذ يأ يردأ ال :لاق

 نإ ءافقوم نوفقي» :لاق ل هللا لوسر نع هلط ةريره يبا نع - ۱۹

 نوكبتف «مكيلإ رظني الو «مكيلإ تفتلي ال ءاماع نيعبس رادقم فقوملا كلذ

 عومدلا عطقنت مث «مكمجلت وأ «ناقذألا عومدلا غلبت تح "نوجضتو

 كلذب قحأ نمو :نولوقتف ؟اننيب ىضقيل انل عفشي نم :نولوقتف ءامد نوعمدتف

 نوتأتف "البق هملکو «هحور نم هیف خفنو «هتبوت هللا لبق اا مدآ مكيبأ نم

 ‹«حونب مکیلعو «كلذ مكبحاصب انأ ام :لوقيو ءابنذ رك ذيف «هنم نوبلطتف مدآ

 انأ ام :لوقيف ءهيلإ كلذ نوبلطف الكا احون نوتأتف ءهللا لسر لوأ هنإف

 نوتأتف ءاليلح هذختا هللا نإف اكا ميهاربإب مكيلع نكلو «كلذ بحاصب

 ۱۸٤/١. ملسمو ۱۷٤١/٤ يراخبلا هجرخُأا «حیحص ثیدح (۱)

 .عزجلاو ةقشملاو هوركملا دنع حايصلا :جيجضلا )۲(
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 مكيلع «كلذ مكبحاصب انأ ام :لوقيو ءابنذ ركذيف هيلإ كلذ نوبلطتف ميهاربإ

 ابنذ ركذيف هيلإ كلذ نوبلطتف الا ىسوم نوتأتف هللا يجن هنإف ةا ىسوع
 هللا حور هنإف اكا ىسيعب مكيلع نكلو «كلذ مكبحاصب انأ ام :لوقيو

 ركذي الو «مكبحاصب انأ ام :لوقيف «هيلإ كلذ نوبلطتف اَلا ىسيع نوتأتف

 ير دنع يلو «كلذ نوبلطتف «ينوتأتف ي دمحم مكيلع هيلع مكلدأسو ءابنذ

 مدآ دلو ديس انأو ءرخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو «تاعافش ثالث

 ىلإ يهتنأ ىح تجرخ ينومتنج اذإف رخف الو عفشي نم لوأو «رخف الو
 :لاق ؟صحفلا امو !هللا لوسر اي :تلقف :هلط ةريره وبأ لاق «صحفلا

 نم يل نذأيف ءادجاس هل تررخ هشرع ىلع يبر ىلإ ترظن اذإف «شرعلا مامأ»

 ذخأيف ءاكلم لإ هللا ثعبيف «يلبق دحأل هب نذأي م ءيشب هديجمتو هديمحت

 عفشاو .طعت لس «كسأر عفرا !؟كنأش ام !دمحم :لوقيف ينعفريو يعبضب

 نذأيو ءادجاس هل تررخ هشرع ىلع يبر ىلإ ترظن اذإف «يسأر عفرأف .عفشت

 ءاكلم يلإ ثعبيف «يلبق نم دحأل نذأي مل ءيشب هديجمتو هديمحت نم يل هللا

 ءهطعت لسو «كسأر عفرا ؟كنأش ام !دمحم :لوقيف ينعفريو يعبضب ذخأيف

 هل تررخ هشرع ىلع كك يبر ىلإ ترظن اذإف «يسأر عفرأف .عفشت عفشاو

 «يلبق نم دحأل هب نذأي م ءيشب هديجمتو هدیمحت نم يل هللا نذأیو ءادجاس

 عفرا ؟كنأش ام !دمحم :يل لوقيف «ينعفريف يعبضب ذخأيف ءاكلم يلإ هللا ثعبيو

 نيب ضقاف .ةعافشلا ينتدعو !بر اي :لوقأف ‹عفشت عفشاو «طعت لس «كسأر

 ذإ (كلذك نحن انيبف «سانلا عم فقأف «عجرأف مكيتآ انأ معن :لوقيف .كقلخ
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 نم ضرألا يف نم لثمب ايندلا ءام لهأ لزنيف «ديدش ءامسلا نم اسح انعم
 اوذخأو ‹مهرونل ضرألا تقرشأ ؛ضرألا نم اوند اذإ تح «نجلاو سنإلا

 ءامسلا لهأ لزن مث «تآ وهو ءال :اولاق ؟انبر مكيف له :مهل انلق «مهفاصم

 تقرشأ ؛ضرألا نم اوند اذإ قح «سنإلاو ةكئالملا نم اهيف نم يلعب ةيناثلا

 وهو ءال :اولاق ؟انبر مكيف له :مه انلق «مهفاصم اوذخأو «مهرونل ضرألا

 ققح «نجلاو سنإلاو ةكئالملا نم اهيف نم يلم ةئلاثلا ءامسلا لهأ لزنيو «تآ

 له :مه انلق ‹مهفاصم اوذخأو «مهرونل ضرألا تقرشأ ؛ضرألا نم اوند اذإ

 نم كلذ ردق ىلع تاومسلا لهأ لزن مث «تآ وهو ءال :اولاق ؟انبر مكيف

 نم '"لجز مه ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف كك هللا لزن ىتح «فيعضتلا
 !توربجلاو زعلا يذ ناحبس !توكلملاو كلملا يذ ناحبس :نولوقي «مهحيبست

 ءايربكلاو توربجلاو توكلملا يذ ناحبس !تومي ال يذلا يحلا ناحبس

 لمحي لزنيف !دبألا دبأ هناحبس !تومب الو قئالخلا تيمي يذلا ناحبس !ةمظعلاو

 «ىلفسلا ضرألا موخت ىلع مهمادقأ ء«ةعبرأ مويلا مهو ءةينامث ذئموي هشرع

 هشرع هللا عضيف «مهبكانم ىلع شرعلاو "مهزجح ىلإ تاومسلاو نوضرألاو
(r 1 

 (هضرأ نم ِءاش ث بح 0

 | نورظنَي له ظ :ه4ڪ سابع نبا نع - ۱۷

 .لاع عيفر توص يأ (۱)
 .رازإلا دقعم :ةزجحلا (۲)

 ٥٥١. :مقرب هجیرخت قبس (۳)
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 .تاقاط تعطق دق باحسلا نم للظ يف :لاق [٠٠.ةرنب] 4 مام
 نع يكملا دمحم نب ريهز تلأس :لاق «ملسم نب ديلولا نع -۸

 نم للظ :لاق [٠٠.:ةرغبل] 4 ٌةَكصَقَلَملأَو ماما نم للظ ف ظ : هللا لوق

 .دجربزلاو رهوجلاب للكم «توقايلاب موظنم مامغلا

 تاومسلا هللا رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق «كاحضلا نع ٠۹-

 مث «ضرألاب اوطاحأف «ةكئالملا نم اهيف نم لزنو ءاهلهأب تققشتف
 ءاَجو ™ :هلوق كلذف فص نود افص «اعبس دع ىتح «ةثلاثلا مث «ةيناثلا

 .[.«رش] 4 جر امص اًفص كلَملاَو كبر

 ء«رس] 4 جز اًفص اقص كلمو كر ءاَجَو $ :كاحضلا نع ٠-
 .افص ءامس لك «تاومسلا لهأو كك هللا ءاج :لاق

 ايندلا ءامسلا هللا رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق «كاحضلا نع ١-

 ‹كك برلا مهرمأي تح ءاهتافاح ىلع ةكئالملا نوكتف «اهلهأب تققشتف

 يتلا ءامسلا لهأ رمؤي مث ءاهيف نمو ضرألاب نوطيحيف ضرألا ىلإ نولزايف
 «ةثلاثلا ءامسلا مت «فصلا كلذ فوج يق افص نونوكيف «نولزايف ءاهيلت

 يق ىلعألا كلملا لزتيف «ةعباسلا مث «ةسداسلا مث «ةسماخلا مث ءةعبارلا مث

 '"نودنیف اهقیهشو اهریفز نوعمسیف «منهح یرسیلا هتبنج «هکلمو هئاهب

 .ةلظلا يأ قاطلا عج تاقاطلاو للظ يأ (۱)

 .ههجو ىلع بهذو درش يأ ريعبلا دن هنمو نوبهذي يأ (۲)
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 كلذف ءامايق ةكئالملا نم افص اودحو الإ اهراطقأ نم رطق نواب الف

 تاولمُسلا راطقأ نم م او دفنت ن نأ متعطكسا نإ سالار رجل رغم ر » :هلوق

 :ناطلسلاو [۲۲:نمرلا] 4 ( ت نطلب الإ وڈقنت ال اوڈشنآف رضرألاو

 [۲۲:رحفلا] € | ت امص اقص كَلَمْلاَو كر ءاَجو :  هلوق كلذو «رذعلا

 [۷٠:ةفالا] | 4 اهباًجَرَأ لع ْكلَملاَو .ةيهاو ذوي ىه ٌءاَمسلآ تّقَشن ةن

 اولبقأف توصلا اوعم ذإ كلذك مه انيبف ءاهنم ققشت ةَقش : ام اهئاحرأب : :ينعي

 .باسحلل

 منهج ءاجج) :لاق و يبلا نع هو دوعسم نب هللا دبع نع ۲ - 

 ٥ (مامز فلأ نيعبسب داقت

 ءيح :لاق [:رسفا] 4 منهج ذمي َءىأجَو ] :قيقش نع ٣-

 .كلم فلأ نيعبس ديب مامز لك «مامز فلأ نيعبسب داقت اهب

 ت ر و

 ٤  - ۱فرڪڌلآ هل ىت سنا رڪڌَي ذمي :نسحلا نع ) 3}

 ]الفحر: ]۲٣رحآ ‹اهيف توم ال ةليوط ةايح كانه فداص هنآ هللاو ملع :لاق

 .هيلع ام

aو  

 ٥- را یتایحل ُتَمدق ینتیللب لوق : كاحضلا نع  4]الفحر:۲٤[

 .!ةرحآلا يق يتايحل ايندلا يف تلمع ىنتيل اي :لوقي :لاق

 ۲۱۸٤/٤. ملسم هحرحخا ‹«حیحص ثیدح (۱)
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 .ةبوتلاب هل ناو ‹ةبوتلا دیری :لاق [۲:رس] 4 (2) رڪ ذلآ

 (اًتفص ةكسلملاو حولا موفي موي ظ :ًأرق هنأ ؛نسحلا نع - ۷

 .افص ةمايقلا موي نوموقي «مدآ ونب انھھ حورلا :لاق [ء۸:ابل]

 ّلاقَر ْنَمْحَرلآ هل ْنِذَأ نم م الا نولي ال 9 :ًأرقو «ةداتق نع -۸ ت لر

 .ايندلا يف :لاق [٣:ال] 4 () اًباَوَص

 :لاق [(.بس] 4 هادي تَمّدَق ام ءّرَملاآ رظني موي ظ :نسحلا نع -۹

 ىنتيللي رفاكلا لوقَيَو طريح نم مدق ام ىلإ رظني سيكلا ملسملا ءرملا

 .[«..اد] 4( ابر تک

 :لاق [«.:بس] 4 هادي تَّمَدق ام رمل ظني موي ظ :نسحلا نع ٠-
 ىنَتّيللي ظ :لوقي رفاكلاو «ةريبكلا فاخيو «ةريغصلا رذحي نمؤملا ءرلا

 نم عقص ىلإ سنإلاو نجلا رشحب :لاق ها سابع نبا نع ١-

 «ةكئالملا نم “طبس هللا لزني مث ءاهنم مهماقم نوذحخأيف «ضرألا

 ءاعبارو ءاثلاث اطبس لزني مث «سنإلاو نحلابو «ةكئالملاب نوفيطي «ةكئالملا

 .ةفئاط يأ )١(

YoY - 



 منهج هاتن عباسلا طبسلا يف ىلاعت [هللا لزنيو] ءاسداسو ءاسماح م

 کل ام 5 نولو مها هوقو » :لوقيف [.....] قئالخلا ا اذإف

 :ىدانيف [٠۲:تاناصلا] 4 @ نوملّسَىْسم ميلا مه لب نوُرصاَتَت انت

 ِتاولمَسلآ راطقأ نم م او دفنت ¿ نأ مغطس نإ سنالآو رجلا رغم

 .4 ر نطلسب اإ ںوڈشنت ل اوڈفناف ضرار
 ےک ت

 نمۇملا لوق :لاق ءناملس نب هللا ديبع نب رابحلا دبع نع -۲

 ( َنيربذُم نولو موي دالا موي مكَيَلَع فاَحَأ نإ  :هموقل لوقي نيح
 مه بيجتست مث «نيربدم نولويف رم هللا نم مهيلع لسري :لاق [٣٣:رغإ
 مدلاب مهنيعأ ممه بيجتست مث «عمدلا دفني تح نوكبيف «عمدلاب مهنيعأ

 یقح نوکبیف «حیقلاب مهنيعأ مه بيجتست مث «مدلا دفني ىقح امد نوكبيف

 .نيطلاب قدحلاك مهراصبأ دوعتو « حيقلا دفني

 نمؤملل ةمايقلا موي [لثمي هنأ] هغلب هنأ ؛ملسأ نب ديز نع -۳

 ءاجير هبيطأو ءابايثو ءاهحو هللا قلخ ام نسحأ «ةروص نسحأ يف هلمع

 «هيلع نوه اعيش فوخت املك و «هنمأ ءيش هعزفأ املك هبنج ىلإ سلجيف
 دقو «ينفرعت اموأ :لاق ؟تنأ نم !اريح بحاص نم هللا كازح :لوقيف

 كلذلف ؛انسح هللاو ناك «كلمع انأ !!؟كربق فو «كايند يف كتبحص

 يف كتبكر املاطف «ينبكر اف ءابيط ينارت كلذلف ؛ابيط ناكو «انسح ينارت
 قأي ىقح [٠٠:رد] 4 مهتراَمَمب ارقا يذلا هللا یجتیو » :هلوق وهف ءايندلا

 باصأ دق ءايندلا ين لمع بحاص لك نإ !بر اي :لوقيف «هبر ىلإ هب
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 لغش دق يبحاص ريغ «هتراجتب باصأ دق «ةراحب بحاص لك و «هلمع يق
 وحن وأ ءةمهحرلاو ةرفغملا :لوقيف ؟هل لأست امف :برلا هل لوقيف «هسفن يف

 لعجيو «ةماركلا ةلح اسكي مث «هتحرو هل ترفغ دق ينإف :لوقيف ءاذه

 !بر اي :لوقي مث «نيموي ةريسم نم ءيضت «ةؤلؤل هيف «راقولا جات هيلع
 لحدي ناك دق ةراحتو لمع بحاص لكو ءامهنع لغش ناك دق هيوبأ نإ

 هلمع رفاکلل لثعو «يطعأ ام لثم نايطعيف «هتراحتو هلمع نم هيوبأ ىلع

 املك «هبنج ىلإ سلجيف «ةحئار هنتنأو ءاهجو هللا قلح ام حبقأ ةروص يف

 سفب :لوقیف ءافوح هداز ایش فوخت املکو «اعزف هداز ءيش هعزفآ
 ناك «كلمع انأ :لوقيف ءال :لوقيف ؟ينفرعت امأ :لوقيف !تنأ بحاصلا

 يل “ءىطأط ءانتنم ينارت كلذلف !انتنم ناكو ءاحيبق ينارت كلذلف !احيبق

 ًهَراَروَأ لمحي » :هلوق كلذف ءايندلا يف ينتبكر املاطف «كبكرأ ىقح

 . [٠۲:لحلا] 4 همي موي ًةلماک

 ضرألا تدم ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق 4ظ سابع نبا نع ٤-

 «دحاو ديعصب قئالخلا عمجو ءاذكو اذك اهتعس يق ديزو «مدألا دم

 نع ايندلا ءامسلا هذه تضيق «كلذ ناك اذإف «فعضلاب مهسنإو مهنج

 رثكأ مهدحو ايندلا ءامسلا هذه لهألف «ضرألا هحو ىلع اورثنف اهلهأ

 ضرألا لهأ مهآر اذإف «فعضلاب مهسنإو مهنح ضرألا لهأ عيمج نم

 .كسأر يل ضفحا يأ (۱)
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 :نولوقيو «مهوق نم نوعزفيف ؟انبر مكيفأ :نولوقيو «مهيلإ اوعزف
 ةيناثلا لهألف « ةيناثلا ءامسلا ضيقت م «تآ وهو ءانیف سیل !انبر ناحبس

 ضرألا لهأ عيمج نمو ءايندلا ءامسلا هذه لهأ نم مهدحو رثكأ

 نولوقيف «ضرألا لهأ مهيلإ عزف «ضرألا هجو ىلع اورثن اذإف «فعضلاب

 ءانيف سيل !انبر ناحبس :نولوقيف « موق نم نوعزفيف ؟انبر مكيفأ :مه
 رثکا تناك ءامس تضيق املک ءءامس ءامس تاومسلا ضيقت مث «تآ وهو

 مهنج فعضلاب ضرألا لهأ عيج نمو ءاهتحت يتلا تاومسلا لهأ نم

 «ضرألا لهأ مهيلإ عزف «ضرألا هجو ىلع اورثن املك «مهسنإو

 ءامسلا ضبقت تح «كلذ لثم مهيلإ نوعجريو «كلذ لثم نولوقيو
 ضرألا لهأ عيمجو تاومس تس لهأ نم رثكأ مهدحو اهلهألف «ةعباسلا

 :يدانم يدانيف «فوفص “”ىشح ممألاو «مهيف هللا ءيجيو «فعضلاب

 «لاح لك ىلع هللا نودامحلا مقيل «مركلا باحصأ نم مويلا نوملعتس

 باحصأ نم مويلا نوملعتس :ةيناث يداني مث «ةنحلا ىلإ نوحرسيف نوموقيف

 ْهَبَر َنوعدي عجاضَملا نع مهبونج ىفاَجَتَت ط :تناك نيذلا مقيل «مركلا

 «ةنجبا ىلإ نوحرسيف [٠٠:ةدحسل] 4 2 َنوَفْفنْي ْمهَتَقَرَر اًكمو اًعَمطو اًفّوَح

 :{i اوناك نيذلا مقيل «مركلا باحصأ نم مويلا نوملعتس :ةثلاث يداني مث

 نوفاخي ة ةٰرَڪ رل ءاي ةولصلا ماقا هلا رک نع خب الو ةرلجت : مهيهلت

 ىلإ نوحرسيف نوموقيف [ء«:ررد] 4 (ج) رضب بولا هيف بقت او

 .هیتبکر ىلع سلجي يذلا وهو ثاحج عج ءايلا ديدشتب يثج ىورتو «ةعامج يأ :ىثج ۔ (۱)
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 ىلع فرشأف «رانلا نم قنع جرح ؛ةثالثلا ءالؤه نم ذحأ اذإف «ةنجل ا

 ينِإ «ةنالغب تلکو نا :لوقيف «حيصف ناسلو «ناتريصب نانيع هل قئالخلا

 بح ريطلا طقل فوفصلا نم مهطقليف «دينع رابح لكب تلكو

 نم تلكو ينإ :لوقيف «ةينا جرخي مث منهج يف مهب سيخيف «مسمسلا

 :لاق هبسحأف :لاهنملا وبأ لاق- ةثلاثلا جرخي مت «منهح يق مهب سيخيف

 طقل فوفصلا نم مهطقليف «ريواصتلا باحصأب تلك و ينإ :-تلاق

 ءالؤه نم ذحأ اذإف «منهح ف مهب سيخيف :لاق .مسمسلا بح ريطلا

 يعدو «نيزاوملا تعضوو «فحصلا ترشن ةئالثلا ءالؤه نمو «ةئالثلا

 عج اذإ» : لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ديزي تنب ءامأ نع ٥-

 عمجلا ملعيس :قئالخلا ىدانف «يدانم ءاج «ةمايقلا موي نيرخآلاو نيلوألا هللا

 لَو ةَرَجَت مهيهلت ال :نيذلا مقيل :يدانيف عجري مث «مركلاب ىلوأ نم مويلا
 اوناك نيذلا [مقيل] :يدانيف عجري مث ءليلق مهو نوموقيف ( هلآ رکذ نع يَ

 مقيل :يدانيف عجري مث «ليلق مهو نوموقيف «ءارضلاو ءارسلا يف هللا نودمحي
 بساحی م ‹لیلق مهو نوموقیف ‹عجاضلملا نع مهبونج یفاجنت تناك نيذلا

 .“(سانلا رئاس

 ٤> :مقرب ليللا مايق ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)
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 فقو اذإ» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ ئ كلام نب سنأ نع -1

 مقيل :ةيناثلا ىدان مث ءةنجلا لحدیلف هللا ىلع هرجا نم مقيل :يدانم یدان دابعلا

 نوفاعلأ :لاق ؟هللا ىلع هرجأ يذلا نم :لیق «ةدجلا لحخدیلف هللا ىلع هرجأ نم

 («باسح ريغب اهولخدف افلأ اذكو اذك ماقف «سانلا نع (۱)

 ينإ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛د ءادردلا يبأو رذ يأ نع -۷

 "«مهيديأ نیب یعسی رونب ‹ممألا نيب نم ةمايقلا موي يتمأ فرعأل

 «لبإ بحاص نم ام» ل :هللا لوسر لاق :لاق هظ رذ يبأ نع -۸

 تناك ام مظعأ ةمايقلا موي تءاج الإ ؛اهتاكز يدؤيي ال منغ الو «رقب الو

 هيلع تداع اهارخأ تدفن املك ءاهفافخأب هأطتو ءاهنورقب هحطنت ءهنمسأو

 “(سانلا نيب ىضقي تح «اهالوأ

 ‹مهظعوف موي يٺ ي هللا لوسر ماق :لاق هڪ سابع نبا نع -۹

 َلوَأ اتأدَب امك ط :الرغ ةارع ةافح هللا ىلإ نورشحم مكنإ !سانلا اهيأ» :لاقف

 ءاجيف» :لاق ([٠.ءءءاينألا 4 : تولعق اک اناعا دیت لح

 :يل لاقيف «يتمأ يتمأ !بر :لوقأف ءراسيلا تاذ مهب ذخؤيف «يتمأ نم لاجرب

 .1۲ :مقرب هجيرخت مدقت (۱)

 يزورملاو ۳۳٠٠١/٠٠١ متاح يبأ نباو ۱۹۹/۰ دمحأو ۱۱۲ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ (۲)

 .هححصو ۲ مكاحلاو هیودرم نباو ۲٠۹/۱ ةۃالصلا ردق ميظعت يف

 1۸٥/۲. ملسمو ٥۳۰/۲ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۳)
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 لاوهألا ةلاسر تابيفملا بانك
SESE ESSERE = 

 ج ہک ت ا ن

 . ااا ميهاربإ ىسكي نم لوأو :لاق «مهتقراف

 ۲۱۹٤/٤. ملسمو ۱۲۲/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)
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 صاصقلاو ضرحلاو باسحلا ركذ

 هشرع هللا عضي» :لاق لب هللا لوسر نع هه ةريره يبأ نع ٠-

 دق ينإ] !سانلا اهيأ :قئالخلا عمسي يدانم يداني مث «هضرأ نم ءاش ثيح
 ‹مكلامعأ رصبأو «مكمالك عمسأ ءاذه مكموي ىلإ مكتقلخ ذنم [ مكل تصنأ

 اريخ دجو نمف «مكلامعأو مكيلع رقت مكفحص يه اإ «يلإ اوتصنأ مويلاف
 نم اقنع هللا رمأي م ءهسفن ريغ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف

 منج یدک :! سالا اھ :يدانم يداني مث ءاملظم اعطاس جرخيف منهج

 يتلا يهو “ امالا اوغجتو ‹«سانلا هللا زیمیف [ [«٣:سی] 4 ,E ر نودَعوث نک یتا

 يبتك ىلإ نعم هأ لك ةيناج أ لك رتو ) :لجو رع هلا لوقي

 كلذ يف یضقي ام لوأ نوکیف ۲.د 2 نول منك ام نور مَا
 ىتح «نرقلا تاذ نم ءامجلا ذئموي ديقيل هللا نإ مئاهبلاو شوحولا نيب مويلا

 لوقی كلذ دنعف ءابارت نوک لاف هلا لاق ءىرحألا دنع ةدحاول ة ةعبت قبت م اذإ

 ا ¢( ابر تنك ینتیللی :رفاكلا

 ل هللا لوسر دنع سلاح انأ امنيب :لاق هظ رذ يبأ نع ١-

 ناتاه حطتنت اميف !رذ ابأ اي» :لاقف ءاتحطتنا امه فلع نم نالكأت ناتاشو

 .ليلذلا فئاخلا ةئيه يه كلتو بكر لا ىلع اوج يأ )١(
 .صتقي يأ )۲(

 .ه٥ :مقرب هجرت قتبس (۳)

 -_ 0۹ ۔



 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتک

 '(امهنیب يضقيسو يردي هللا نکل» :لاق .يردُأ ال :لاق «؟ناتاشلا

 نم ةمايقلا موي هللا غرف اذإ :لاق هلظ ورمع نب هللا دبع نع -۲

 :لوقيف «رفاكلا اهاريف «ابارت ينوك :اهن لاقو «باودلا زيمي صاصقلا

 .[«.:اسل) 4ر ابر تنك ینتیللی

 ہر

 رضّرألا ي ةبآد نامو 3 :هلوق يف «ةزب يبأ نب مساقلا نع -۳

 

 د ءىس نم بلکل یئ تطرف ام مکلاتم انماء مآ اإ حاط تط ار

 «فوقو سانلاو مهب ىتؤي :لاق [٠«مسا] 4ب ورح مھر لإ
 'قحو ءاهايإ اهرهقل "ءانرقلا نم ءامجلل ذحؤيل هنإ ىح ی مهن يضقيف

 'رفاكلا لوقي مخ :لاق .ابارت اونوک :مه لاقي مث ءةرذلا نم "ةرذلل داقي

 .[٠..ام] 4 البرت تنك یني ط

 يأ نب ركب وبأو ٠١/۲ يسلايطلا دواد وبأ هاور ۱۷٤/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۱)

 .مسي ملو يعباتلا ىلع مهديناسأ رادمو ٩٦۲/١ لبنح نب دمحأو يلصوملا ىلعي وبأو ةبيش

 محعملا يف يناربطلا كلذكو ىلوألا ةياورلاب رازبلاو دمحأ هلك هاور :عمحلا يف يمثيملا لاقو

 حيحصلا لاجر دمحأ لاجر ةيقبو سلدم وهو ميلس يبأ نب ثيل اهيفو ٠۷۲/١ طسوألا

 .مسي مل وار اهيفو حيحصلا لاجر ةيناثلا ةياورلا لاحرو ةقث وهو ةشئاع نبا هخيش ريغ

 رذنملا باحصأ ريغ نيخيشلا لاحر تاقث هلاحرو حيحص هدانسإ :ينابلألا خيشلا لاق

 ربجني نيعباتلا نم عمج مهنأل ؛رضي ال امن كلذو اومسي م مهنإف -يروثلا ىلعي نبا وهو- ٠
 .ثيدحلا اذه ريغ يف يواخسلا ظفاحلا كلذ ىلع هبن امك مهترثكب مهتلاهج

 .نرق اه يتلا يأ (۲)
 .لمنلا راغص وهو :رذلا ةدحاو (۳)
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 لاوهألا ةفاسر تابيغملا باتك

 ىلإ قوقحلا نيدؤتل» :لاق هنأ بب يبنلا نع 4ظ ةريره يبأ نع ٤١-

 .'«ةمايقلا موي ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلملا ةاشلا اهلهأ

 ينب تأر اذإ مئاهبلا نأ تثدح :لاق « نوجا نارمع يبأ نع ٥-

 افنصو «ةنجلا ىلإ افنص « هللا يدي نيب نم اوعدصت دقو ‹«ةمايقلا موي مدآ

 مويلا انلعجي مل يذلا مدآ ينب اي هلل دمحلا :مهيدانت مئاهبلا نإ «راثلا ىلإ

 .فاخ اباقع الو ءاوجرن ةنج الف ؛مکلثم

 اه لوأ» : هللا لوسر لاق :لاق ہک ڌ دوعسسم ني هلا دبع نع 7

 “"يءامدلا يف ةمايقلا موی یضقی

 !سابع ابأ اي :لاقف لئاس هلأس هنأ هاڪ و سابع نب هللا دبع نع -۷

 اذام :هتلأسم نم بحجعتملاك- طط د سابع نبا هل لاقف ؟ةبوت لتاقلل له

 نبا لاق مث ءاثالث وأ نیترم ؟لوقت اذام :لاقف ءةلأسملا هيلع داعأف ؟لوقت

 اقلعم لوتقملا يتأي» :لوقي ي مكيبن تعم ؟ةبوتلا هل ىنأ !كحيو :4 سابع

 ىلإ اعفدي ققح امد هجادوأ بخشت «ىرخألا هديب هلتاق اببلتم «هیدي یدحإب هسأر

 ىلإ هب بهذيو «تسسعت :لتاقلل هللا لوقيف «ينلتق اذه بر :لوقيف شرعلا

 . "رانا

 ۱۹۹۷/٤. ملسم هجرحا ‹«حیحص ثیدح (۱)

 ٤/۳ ٠١١. ملسمو ۲۳۹٤/۰ يراخبلا هج رح «حیحص ثیدح (۲)

 يف يناربطلاو ۷ يئاسنلاو ۲٠٠١/١ يذمرتلاو ٠٠٤/١ دمحأ هج رح «حيحص ثیدح (۳)
 س
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 موي لوتقملاو لتاقلاب ىتؤي :لاق «ليبحرش نب ورمع نع -۸

 :لوقيف ؟هتلتق مل :هل لاقيف «ينلتق اميف اذه لس !بر اي :لوقيف «ةمايقلا

 .هبنذب ؤب «ةزعلا يل :لوقيف «ةزعلا كل نوكتل

 سلجيف «ةمايقلا موي لوتقملا ءيجي :لاق هل ءادردلا يبأ نع -۹

 لس !بر اي :لاقف «هبيبلتب ذحأف هيلإ ماق لتاقلا هب رم اذإف «”ةداحلا ىلع

 .رانلا يق نايقليف لتاقلاو رمآلا ذحخؤيف «نالف ينرمأ :لوقيف ؟ينلتق ميف اذه

 لاوزل» : هللا لوسر لاق :لاق 4فط بزاع نب ءاربلا نع ٠-

 ."(قح ريغب مد كفس نم هللا دنع نوهأ اعيج ايندلا

 دنع مظعأ نمؤملا لتق» ي هللا لوسر لاق :لاق هل ةديرب نع ١-

 ."«ايندلا لاوز نم هللا

 يف ىضقي ام لوأ» :لاق لب هللا لوسر نع هه ةريره يبأ نع -۲
 رمأبو «هللا ةعاط يف لتقي ناك يذلاب ىتؤيف ءءامدلا يف سانلا نيب مويلا كلذ

 بخشت مهسوژر اولماح مھلک ‹لتق نم لکب يتؤيو « هللا ليبس يفو « هللا

 ا

 ٤۷/٠١. ةراتخملا يف ءايضلاو ۲۳١/١ طس وألا

 .قيرطلا ءاوس يأ (۱)

 ي يقهيبلاو ٥/۳ لماكلا يق يدع نباو AY </Y ةحجبام نبا هجر حا «حيحص ثیدح (۲)

 بعشلا ٠٤٥/٤.

 يت يقهيبلاو ۲٠/۲ لماكلا يف يدع نباو ۸۳/۷ يئاسنلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 .ةراتخملا يف ءايضلاو ٠٠١/٤ بعشلا
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 ؟مهتلتق م :-ملعأ وهو- هل هللا لوقيف ءاذه انلتق ادبر :نولوقيف ءامد مهجادوأ

 هللا لعجيو ‹«تقدص :هل هللا لوقيف «كل زعلا نوكيل مهتلتق !بر اي :لوقيف

 يذلاب ىتؤيو ءةنجلا ىلإ ةكئالملا هعيشتو «ردبلا ةليل رمقلا رونك ارون ههجول

 نم لكب ىتؤيو «هللا ليبس ريغ يفو هللا ةعاط ريغ ينو «هللا رمأ ريغب لقي ناك
 هللا لوقیف ءاذه انلتق انبر :نولوقیف ءامد مهجادوأ بخشت مهلک «لتق ناک

 :هل هللا لوقيف «يل زعلا نوكيل مهتلتق !بر اي :لوقيف ؟مهتلتق م :-ملعأ وهو-

 .'«اهب لتق الإ اهلتق سفن یقبت الو «ههجو دوسیو «هانیع قرزتف «تسعت

 هثدح ملسم نب ةبقع نأ ؛نامثع يبأ ديلولا يبأ نب ب ديلولا نع - ۳

 «سانلا هيلع عمتحا دق لحرب وه اذإف ءةنيدملا لحد هنأ هثدح ايفش نأ

 نيب تدعق ىتح هنم توندف :لاق هلط ةريره وبأ :اولاق ؟اذه نم :لاقف

 قحو قحب كدشنأ :هل تلق ءالحو تكس املف «سانلا ثدحي وهو هيدي
 ةريره وبأ لاقف «هتملعو هتلقع هيب هللا لوسر نم هتعمس اثيدح ينتلدح ال

 م ءهتملعو هتلقع لب هللا لوسر هينثدح اثيدح كثدحأ «لعفأ :ه#

 كنثدحأل :لاقف « قافأ مث ءاليوط ثكمف ةغشن هإظ ةريره وبأ "غشن

 «هريغو يريغ دحأ انعم ام «تيبلا اذه يف لب هللا لوسر هينثدح ايدح

 حسم مث « قاف مث «كلذب ثكمف «ىرحأ ةغشن 4 اظ ةريره وبأ خشن م

0 

 .هئاقلل تال اخو هيلع افسأو ااف یش
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 اذه يف وهو ك هللا لوسر هينثدح اثيدح كنثدحأل لعفأ :لاقف «ههحو

 «ةديدش ةغشن كط ةريره وبأ غشن مث «هريغو يريغ دحأ انعم ام «تيبلا

 هللا لوسر لاق :لاقف «قافأ مث ءالیوط هتدنسأف «ههحو ىلع اراخ لام مث

 ةمأ لكو «مهنيب يضقيل دابعلا ىلإ ىلاعت هللا لزن ةمايقلا موي ناك اذإ» :

 لجرو «هللا لیبس يف لعق لجرو «نآرقلا عج لجر هب یعدي نىم لوأف «ةيثاج

 :لاق ؟يلوسر ىلع تلزنأ ام كملعأ ملأ :ئراقلل كك هللا لوقيف «لاملا ريثك

 ليللا ءانآ هب ينعي- هل موقأ تنك :لاق ؟تملع اميف تلمع اذامف :لاق .ىلب

 تدرأ لب :هللا لوقيو «تبذك ةكئالملا لوقتو «تبذك :هل هللا لوقيف -راهنلاو

 ملأ :هل هللا لوقيف لالا بحاصب ىتؤيو «كلذ ليق دقف «ئراق نالف :لاقي نأ

 اذ امف :لاق .بر اي ىلب :لاق ؟دحأ ىلإ جاتحت كعدأ مل تح كيلع عسوأ

 ‹تبذك :هل هللا لوقيف «قدصتأو محرلا لصأ تنك :لاق ؟كتيتآ اميف تلمع

 ءداوج نالف :لاقي نأ تدرأ لب :هل هللا لوقيو «تبذك :هل ةكئالملا لوقتو

 :لوقيف ؟تلتق اذامب :هل لاقيف هللا ليبس يف لعق يذلاب ىتؤيو كلذ ليق دقف

 لوقتو «تبذك :هل هللا لوقيف «تلتق ىتح تلتاقف «كليبس يف داهجلاب ترمأ

 لیق دقف «ءيرج نالف :لاقي نأ تدرأ لب :هللا لوقيو «تبذك :هل ةكئالملا

 كئلوأ !ةريره ابأ اي» :لاقف «يتبكر ىلع يب هللا لوسر برض مث «كلذ

 .'(ةمايقلا موي رانلا مهب رعست هللا قلخ لوأ ةثالغلا

 . ۱١۱۳/۳ ملسم هجرحخآ ‹«حیحص ثیدح (۱)

 -۔ ٤



 لاومألا ةلاسر تابيغملا بانك

 نط ةيواعم ىلع لحد ايفش نأ ةبقع ينربحأف :نامثع وبأ ديلولا لاق

 ةيواعمل افايس ناك هنأ ميكح نب ءالعلا ينثدحو :نامثع وبأ لاق .اذهب هربحأف

 دق :هلط ةيواعم لاقف هبط ةريره يبأ نع اذهب هثدحف لحر هيلع لحدف هه

 ءاديدش ءاكب هلظ ةيواعم ىكب مث «سانلا نم يقب نم فيكف «اذه ءالؤهب لعف

 لظ ةيواعم قافأ مث ءرشب لجرلا اذه انءاج دق :انلقف «كلاه هنأ اننظ ىتح

 يذلا ةويَحلَا ديري ناك نم :هلوسرو هللا قدص :لاقو «ههجو نع حسمو

 ىلإ [١٠:درما ( ر نوسم ال ايف مهو ايف ملمع مهل قوت اهتتيزو

 .[.«درم] ( ت: َنوّلَمَعَي واڪ ام ط :هلوق

 هللا عج اذإ» :لاق لك هللا لوسر نأ ؛ةلبحج يبأ نب نابح نع ٤-

 ؟يدهع يف تلعف ام :هبر لوقيف «ليفارسإ ىعدي نم لوأ ناك ةمايقلا موي هدابع

 لاقیف «لیربج یعدیف «لیربج هتغلب دق !بر معن :لوقیف ؟يدهع تغلب له

 ‹ليفارسإ نع ىلخيف «ينغلب دق معن :لوقيف ؟يدهع ليفارسإ كغلب له :هل

 ىعدتف «لسرلا تغلب دق «معن :لوقيف ؟يدهع تغلب له :ليربجل لاقيو
 نع ىلخيف !بر معن :نولوقيف ؟يدهع ليربج مكغلب له :مه لاقيف «لسرلا

 «ممألا ىعدعف ءانممأ انغلب :نولوقيف ؟يدهع متغلب له :لسرلل لاقيو «ليربج

 لوقتف «قدصلا مهنمو «بذكملا مهنمف «يدهع لسولا مكغلب له :لوقيف
 نم :لوقيف «كتداهش عم انغلب دق نأ نودهشي ءادهش مهيلع انل نإ :لسرلا

 يلسر نأ نودهشت :لوقيف دجحأ ةمأ ىعدتف «دحأ ةمأ :نولوقيف ؟مكل دهشي

 دق نأ اندهش !بر معن :نولوقيف ؟هيلإ اولسرأ نم ىلإ يدهع اوغلب دق ءالؤه
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 لاوهألا ةلاسر

SO O 

 :برلا مه لوقيف ءانكردي م نم انيلع دهشي فيكو :ممألا كلت لوقتف ءاوغلب

 تلزنأو ءالوسر انيلإ تثعب انبر :نولوقيف ؟اوک ر دت م نم ىلع نودهشت فیک
 ءانيلإ تدهع اع اندهشف اوغلب دق مهنأ انيلع تصصقف «كباتكو .كدهع انيلإ

 ر ن کا مک ورو یل رویم :برلا لوقيف

 انوکو ساتلآ ىلع َءادهُش اونو  :-لدعلا :طسولاو-
 ا د یل :معنأ نبا لاق ۱ «رن] 4 ادهش کیل

 .ةنح هبلق يف ناک نم الإ دمحم

 ام لوأ» :لوقي ل هلا لوسر تعم :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٥-

 دسف تدسف نإو ءهلمع رئاس حلص تحلص نإف «هتالص لجرلا هب بساحي

 تققأ ءةلفان هل تناك نإف ءةلفان يدبعل له اورظنا :هللا لوقي مث «هلمع رئاس

 .”«كلذك ضئارفلا مث «ضئارفلا اهب

 لوأ» :لاق ك هللا لوسر نأ ؛ب يراصنألا بويأ يبأ نع ٠١-

 اهادي نكلو ءاهناسل ملكتي ام هللاو «هتأرماو لجرلا ةمايقلا موي مصتخي نم

 ناک اع هالجرو هادی دهشتو ءاهجوزل بیغت تناک اع اھیلع نادھشی اھالجرو

 ٠١/۲. يربيطلاو ٠١١ دهزلا يق كرابملا نبا هجرحخأ «فيعض وهو لسرم هدانسإ (۱)
 ٠ .دقحلاو ةوادعلا :ةنحلا (۲)
 يئاسنلاو ۲۷۲/۲ يذمرتلاو ۲۲۹٣/۱ دواد وبأو ۲ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 نب سنأو ٠٠۳/٤ دمحأ دنع يرادلا ميمت نع بابلا يقو ٠٥۸/١ ةحام نباو ١

 ۳۹۷٩. یلعی يبا دنع كلام

 - “ل -



 ذخؤي امف «قاوسألا لهأب ىعدي مث «كلذ لغم همدخو لجرلاب ىعدي مث ءاهيلوي
 ‹ملظ يذلا اذه ىلإ عفدت اذه تانسح نكلو .طيرارق الو «قیناود مهنم

 «ديدح نم عماقم يف نيرابجلاب ىتۇي م ءهملظ يذلا ىلإ اذه تائيس عفديو

 :ىلاعت هللا لاق امك ما اهنولخديأ يردأ ام ةلارف «رانلا ىلإ مهوقوس :لاقيف

 IES ن مث @ تف امتح كر ىلع ناک افرا کنش ناو

 ۷-۲ :] 4 ج اش اھیف ںیمللکلآ ردَنَو اوت

 :يمثيملا لاق ۲٠/١ يمليدلاو هيودرم نباو ٠١۸/٤ يناربطلاو ۲۷٤/۲ يليقعلا هجرحأ )١(

 ناک :لاقو روصنم نب دیعس هقثو دقو فيعض وهو شيل ! زيزعلا دبع نب هللا دبع هيف

 .هب سأب ال هدانسإ :يطويسلا لاق .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو هاضري كلام

- VY - 



 لاوهألا ةئاسر تابيغملا باتك

ES SIGS SSRN OR TESGESG OES 

 :هربنم ىلع لب هللا لوسر أرق :لاق هل رمع نبا نع -۷

 :٠۷ رل] 4 ةّميَقلَأ موي هعضبق اعيمُج رضرألاو ءهرذق وح هلا اور دق امو

 انأ !رابجلا انأ !زيزعلا انأ» هسفن دجمي اذكه لوقي لب هللا لوسر لعجف

 .'”ضرألا هب رخيل انلق ىتح «ربنملا فحجرف (!ربكتما

 4 ج نيملعلا بل سالا موفي موي ظ:هلوق يٿ هه رمع نبا نع -۸
 ذَا فاصنأ لإ "”هحشر يف مهدحأ موقي : لاق [٠:نيففطلا]

 مري هتضبق اعيمج رضرألاو :  :لاق هنأ ىشرجلا ةعيبر نع -۹ و و

 «ولخ ىرحألا هديو :لاق [٠٠:ر] 4 ءهنيمّيب 'تيوطَم تودَمَسلاَو ةّمَيقلا

 .ءيش اهيف سيل

 موي نيم اعلا برل سانلا موقي :لاق 4 يردخلا ديعس يبأ نع ٠ ٠-
 .ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يق ةمايقلا

 نإ ءافقوم نوفقوت» :لاق ي هللا لوسر نع هل ةريره يأ نع-١

 ."يكيلإ رظني الو «مكيلإ تفتلي ال ءاماع نيعبس رادقم فقوملا كلذل

 ۲۱٤۸/٤. ملسم هجرخا «حیحص ثیدح (۱)

 .قرعلا :حشرلا (۲)

 °0 :مقرب هجيرخن قبس (۳)
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 برل سانلا موقي» :لاق ي هللا لوسر نع هڪ رمع نبا نع -۲

 .'هينذأ فصن ىلإ قرعلا ين بيغيل رفاكلا نإ ىح «ةمايقلا موي نيملاعلا

 قرعلا همجليل رفاكلا نإ» :لاق يب يبلا نع 4ظ هللا دبع نع -۴

 .(راتلا ىلإ ولو ينحرأ :لوقيف «ةمايقلا موي

 ةمايقلا موي هتحت هقرع بهذيل رفاكلا نإ :لاق «سواط نع ٤-

 .همجلي تح هقوفو ءاعارذ اذکو اذک

 :لوقي ي هللا لوسر عم نم ينثدح رماع نب ميلس نع ٥-

 وأ «ليم ردق مهنم نوكي تح «فقوملا يف دابعلا نم وندت ةمايقلا موي سمشلا»

 ةفاسم «ليملا :هلوقب ىنع ام يردأ ام هللاو :رماع نب ميلس لاق- نينثا

 قرعلا يث نونوكيف «سمشلا مهرهصتف -نيعلا هب لحكي يذلا وأ «ضرألا

 ىلإ مهنمو «هيتبكر ىلإ مهنمو «هيبعك ىلإ هيف غلبي نم مهنمف «مهامعأ ردق ىلع

 ."(هیبکنم ىلإ مهنمو «هیوقح

 نيب حئاس ىلإ سانلا عمتجا :لاق «ينالوخلا سيردإ يبأ نع ٦-

 .هجیرخن قبس (۱)

 طسوألا يق هاورو نيدانسإب ۹۹/۱۰ ریبکلا يف يناربطلا هاور :عمحجملا يف يمثيملا لاق (۲)

 ةقث وهو قحسإ نب دمحم طسوألا لاخر يقو حيحصلا لاحر ريبكلا لاجرو ۸

 ةيلح لا يف ميعن وبأ هاور امك .ريبكلا وحنب اعوفرم ۳۹۸/۸ یلعی وبا هاورو سلدم هنکلو

 .ديح هدانسإ :يرذنملا:لاقو ۳۳١/٠١ نابح نبا هححصو ٠٠۹/۷

 ١ .هجرخ قبس (۳)

 ۹ ۔



 مث ءنوتيم مكنإ !سانلا اهيأ :لاقف ءمهيف ماقف ةيلهاحلا يف ماشلاو قارعلا

 ال الجر تيأر دقل هللاو :لاقف لحر ماقف «باسحلاو ةنادإلا ىلإ نوشعبم

 مساوملا نم مسوم ي هلحر نع عقو الحر تيأر :لاق .ادبأ هللا هثعبي

 مر ىتح اهلحرأب ةلاحرلاو ءاهرفاوحب باودلاو ءاهفافحأب لبإلا هتفطوف
 يهمالحأ ةفيخس موق نم كنأ ديب :حئاسلا لاقف .ةلمنأ هنم قبي ملف

 م ءاهتلكأف ""ةمرلا كلت تتبب عبضلا نأ ول «مهملع اليلق «مهنيقي افيعض

 “)لولا هيلع تدع مث ءهترعبو هتلکأف بانل هيلع تدع مث "اهتطلٹ

 رمأل ءهدامر حايرلا يق تفسن مث ءاهلهأ ردق تحت تدقوأ مث ءهتطقتلاف

 ةنادإال هللا هثعب مث «هدرف دري نأ ائيش هنم ذحأ ءيش لك ةمايقلا موي هللا

 ت

 .لوبساحم [ه٣:تافاصلا] 4 ̀ َنوئيدمل انا » :دهاج نع - ۷

 [۸:ةعقارلا] € ر نينيدم ريغ { هل وق ي ‹نسحجلا نع -۸

 .نیبساح ريغ

 .يلب :مظعلا مرو «اميمر راص يأ (۱)

 .ميمرلا يأ :ةمرلا كلت تذحأ :محالملا يقو لصألاب اذك (۲)
 .اقيقر الهس هاقلأ يأ :عبضلا هطلثو «عيجرلا نم قيقرلا :طلثلا (۴)

 .ارهق هلكأيو ناويحلا سرتفي ام وه :عابسلا نم بانلا :بانلا )٤(
 .ةرذعلا لكأت يتلا ناويحلا نم ةلالحلا )١(

 .ردلا نم ةدايز )1(

-_ ¥۷۰ - 

 :لاق )1(



 م
 دو ع ® ہے

 4 لوألا ةا مثملعذقلو :هلوق يق «كاحضلا نع - ۹

 الهف [۷٠:ةعقارلا] ¢ نوقدصت لرلق مكقلحخو مدآ قلحخ :لاق ٦۲[ :ةعقاولا]

 .نوقدصت

 ةأشنلاب بذكي نمل ابجع اي :لاقي ناك :لاق ءرفعح يبا نع -۰

 رشنلاب بذكي نمل بجعلا لك ابجع اي !ىلوألا ةأشنلا ىري وهو «ةرحآلا

 .!ةليلو موي لك يف رشني وهو «توملا دعب
 ل7 ور ا

 رهو هديعُي دث لحل اودي ىدّلآوهَو  :ةيلاعلا يبأ نع ١-

 هيلع لکو «هئادتبا نم هيلع نوهأ هتداعإ :لاق [٠:ررل] ( هيلع ْوَهَ

 (ةدحَو سفت لإ مكعب و مكَقلَح ام :ةداتق نع -۲

 .اهثعبو اهدحو سفن قلخك مهلك سانلا قتل اغنإ :لوقي :لاق [۲۸: امش

 -نيدباعلا نم ناك و - لضفملا وحأ لهلهم نب لضفلا نع - ۴۳

 نم ناكو «بيج :هل لاقي «ةدابعلاو عشحختلا نسح انل سيلحج ناك :لاق

 م دوسا ىتح ماصو «مايقلا نع عطقنا ىقح ىلصف :لاق .لاحرلا لمجأ

 دمحم تامو :لاق ءاقيدص هل يثراحلا رضنلا نب دمحم ناكو .تامف ضرم

 كوحأ لعف ام :تلقف ‹بيحج توم دعب يمانم يق ادمح تیأرف "لاق «هلبق

 :لاق ؟نسحلا كاذ ههحو نیکو :تلق :لاق ء«هلمعب قحط :لاق ؟بیجب

 :لاق ؟هلمعب قحل دق لوقت تنأو ضيكو :تلق :لاق .بارتلاب هللا هالبأ
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 لاوهألا ةلاسر تابیغملا باتک ٤

BAT Sl SI SO SSE SB SEA 

 ةرحآلا ىف لامعألا نأو ىلبت روبقلا يف داسجألا نأ تملغدتمأ !يحأ اي
 ؟ةمايقلا موي نويحي مث «ءيش مهنم ىقبي ال قح نولبي :تلق :لاق ؟ایحت

 ةحيصلا دنع نويحي مث ءاتافر نوريصي ىح نولبي !يحأ اي هللاو يأ :لاق

 .حمللا نم عرسأک

 :لاق [٠٠:ررل] 4 رضا نم ةوَعَد مكاَعد اذإ $ :ةداتق نع - ٤

 .ضرألا نم اوحرخف مهاعد

 ترظنف راهنلا فصن رباقملا تلحد :لاق يرملا خاص نغ-٥

 مكييحي نم ناحبس :تلقف «تومص موق مهنأك ةدماحخ روبقلا ىلإ

 :رفحلا كلت ضعب نم فتاه فتهف !ىلبلا لوط دعب نم مكر شنيو
 وَعَد مكاعد اذا ك هرّمأب ضر ءاَمَسلا موقت نأ ءهتلیاء نمو :ڂاص اي
 .يلع ايشغم هللاو تررحخف :لاق [٥۲:مرن] 4 2: ٌنوُجْرَخَت سَ ا رضا نم

 نوحرخي :هه سابع نبا لاق :لاق «شايع نب ركب يأ نع ٦-
 نيذلا سانلا ريغ سانلا ىلإو ءاودهع يتلا ضرألا ريغ ضرألا ىلإ نورظنيف
 :هلط سابع نبا لثمت مث :لاق ءاودهع

 فرعت تنك يتلا رادلاب رادلا الو مهتدهع نيذلا سانلاب سانلا امف

 نم اوحرح اذإ سانلا نأ يغلب :لاق «يبرع نب رضنلا نع -۷

 مهرب امطوقي ةملك لوأ تناكو «هللا الإ هلإ ال :مهراعش ناك مهروبق

 .!انهحرا انبر :مهرجافو
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 كنو ءاذكه نورشحي سانلا نإ :لاق يلاص يأ نع -۸

 کو مهرومق نم نوجرخب :لاق «يماشلا رايس نع -۹
 تنا ` ا و

 ا ر را کیا دخ ال دایک :يدانم SS «نوروعلم

 4ٍ و

 لأ رغ قلا اهتم عيف ا : ملت اواو اتيا

 .مالسإلا

 ء)

 و

aةحرف :لاق ]۸ :سبع] 2 ةرْفْسَم اسموي هوجو :كاحضلا نع . 

 ال لهأ ىلع سيل» :4ئ هللا لوسر لاق :لاق بط رمع نبا نع ١-

 هللا الإ هلإ ال لهأب ينأكو ءمهروشن موي الو «مهروبق يف ةشحو هللا الإ هلإ

 "«نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا :نولوقيو «مهسوؤر نع بارتلا نوضفني

 اذإ نمؤملا نأ انغلب :لاق «يركشيلا ىسيع نب ميهاربإ نع -۲

 عمو «كسمو درب اهيف ةجابيد امهدحأ عم «ناكلم هاقلت ؛هربق نم ثعب

 طلح «هربق نم جرح اذإف «بارش هيف ةنجلا باوكأ نم باوكأ رحآآلا

 اهايإ هلوانف ةبرش رحآلا هل بصو «هيلع هشرف كسلملاب دربلا كلما

 .ةنجا لحدي یتح ادبآ اهدعب امي الف ءاهبرشیف

 هاب يآ (۱)

- VY - 



 جرحخو «هتأرماب داعم يناصوأ :لاق «دوسألا نب ورمع نع - ٣

 ءيش يأ يف :لاقف [اهنفد نم انيديأ انعفر] دقو انءاجف ءاهانفدف تتامف

 «ددج بايث يف اهانفكو «تشبنف اهب رمأف ءاهبايث ق] :انلق ؟اهومتنفك

 .[اهيف نورشحب مهنإف مكاتوم نافكأ اونسحأ +لاقر
 .مهنافكأ يف ىتوملا رشحي :لاق هل سابع نبا نع ۲۲٤٠١

 :دواد لاق .هنافكأ يف تيملا ثعبي :لاق «ةيلاعلا يبأ نع 0

 نم نوحرخي مهنأ ينغلب :لوقي ثيدحلا اذه رثإ يق يرملا خلاص تعم

 مهسوؤر ةثعش «مههوحو ةريغتم «ةيلاب نادبأو ةد نافكأ يق مهروبق

 موقلا يردي ال «مهرجانحو مهرودص نيب مهبولق ةرئاط «مهماسجأ ةكهن
 فرصنمو «ةنجلا ىلإ هب فرصنمف «فقاوملا نم مهفارصنا دنع الإ مهلئوم

 مل نإ تيأرأ !هافرصنم ءوس اي :هتوص ىلعأب ةحيص حاص مث «رانلا ىلإ هب

 «ماظعلا بونذلا نم انرودص هب تقاض دق امل ةعساو ةحرب كنم اندمغت

 .!؟كريغ اهل رفاغ ال يتلا مئارحلاو

 .!؟هللا نم نيملاظلا برهم نيأو ‹مهروبق

 [۸:تاناصلا] 4 جز نورخد متن و او :لاق « ثعبلاب بیذکت : لاق [۷٠:تافاصلا]

 » :ةداتق نع -۷ ءا
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 :لاق [٠.:دداسل] 4 جز نيدلآ موب اذه اليو اوُلاَقَو $ نورغاص :لاق

 .مامعأب هيف دابعلا هللا نیدی

 نوعکستیف مهروبق نم نوجرخب :لاق «دهازلا ظعاو يبأ نع-۸

 ذئموي سانلا دعسأ نإ ءاهلك ران ذغموي ضرألاو «ماع فلآ تاملظلا ق
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 . نإف وفلحت الو اولوق !سانلا اهيأ :لاق هل رذ يبأ نع - -۹

 :جاوفأ ةئالث ةمايقلا موي نورشحي سانلا نإ» :ينثدح ي قودصملا قداصلا

 ةكئالملا مهبحست جوفو «نوعسيو نوشمي جوفو «نيبكار نيساك نيمعاط جوف
 “)يههوجو ىلع

 هللا لوسر اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :لاق هه سنأ نع ٠-

 ترظتنا مث «ةارع ةافح» :لاق ؟لاحرلا رشحي فيك !هللا يبن اي :تلاق ةي

 ةافح كلذك» :لاق ؟ءاسنلا رشحي فيك !هللا يبن اي :تلاق مث «ةشئاع
 دق هنإ ؟ينيلأست كلذ يأ نعو» :لاق !ةمايقلا موي نم هاتأوساو :تلاق «ةارع

 اا يي اپ هپآ يآ :تلاق اا مآ باو كیلع ناک رع ال ةبآ يلع تازا
)۲( 

 للك هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا ىضر شاع نع ۱

 ! هللا لوسر اي :تلق (الرغ ةافح ةارع ةمايقلا موي سانلا رشحي» :لوقي

 يناربطلاو ۳۳٠/۹ رازبلاو ۱۱۹/٤ يئاسنلاو ٠١٤/١ دمحأو .۸٦/۷ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۱)

 .هححصو ۳۹۸/۲ مکاحلاو ۲۱٤/۸ طسوألا يف

 يئاسنلاو ۸٦/١ دمحأ دنع وهو ٠ يربطلاو ٠٠٠٠/٠١ متاح يبأ نبا هجرحأ (۲)

 للي يبنلا نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ارصتخم هححصو مکاحلاو ٤
 لوسر اي :ةشئاع تلاقف .الرغ ةارع ةافح ةمايقلا موي سانلا لجو زع هللا ثعبي :لاق

 4 هينغُب أَ ٍدموَب منَ ېرتآ لکل :لاق ؟تاروعلاب فیکف !هللا
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 رمألا !ةشئاع اي» :لاق !؟ضعب ىلإ مهضعب رظني «اعيمج ءاسنلاو لاجرلا

)1( 
 («ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ نم دشأ

 لل هللا لوسر تعم :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع--۴

 اي :اهنع هللا يضر ة ةملس مآ تلاق (اوأدب امك ةارع ةافح سانلا رشحي) :لوقي

 مهلغش امو :تلق «سانلا لغش) :لاق ؟ضعب لإ انضعب رظني له !هللا لوسر

 .(لدرخلا ليقافمو رذلا ليقاثم اهيف ؛فحصلا رشن» :لاق ؟هللا لوسر اي

 عم هنأ ؛نيملسملا نم لحر نع بحجاحلا ديبع يأ نع ٣۳-

 الاجر «نورشحت انهه» :ماشلا ىلإ هديب ريشي وهو «لوقي ئ هللا لوسر

 ."(مکهوجو یلعو انابکرو

 ةثالث ىلع سانلا رشحج» :لاق إب يبنلا نع هه ةريره يبأ نع -

 ءريعب ىلع ةعبرأو «ريعب ىلع ةئالثو «ريعب ىلع نانثا «نيبهارو نيبغار «قئارط

 ۲۱۹٤/٤. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۱)

 ٠٠٤/٠١ طسوألاو ریبکلا یف ينارطلاو ارصتخ ۲۳۷/۱ ۶ خيراتلا يف يراخبلا هحرحأ (۲)

 لاقو .حيحص هدانسإ :يطويسلاو يرذنملا لاق ۲۹/١ ضماوغلا يث لاوکشب نباو

 .ةقث وهو شايع يأ نب ىسوم نب دمحم ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاحر :يمثيمل

 اذه ناك نإف طقف ةباحصلا نم سنأ نع ىور ملسم هل ىور ةقث بحاحلا ديبع وبأ (۳)

 نبا جرخأ دهاوش ةدع ثيدحللو ءلسرم وهف الإو لصتم ثيدحلاف سنأ مهبملا لجرلا

 نباو ٤۳۹/٦ يئاسنلاو هنسحو ٤۸٥/٤ يذمرتلاو ٤٤٦/٤ دمحأو ۲۷١/۷ ةبيش يأ

 مكنإ :ل هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ةديح نب ةيواعم نع ۲ مكاحلاو هيودرم

 .ماشلا وحن هديب یحنو .انهه مکهوجو ىلع نورجتو «انابکرو الاجر نورشحت
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 مهعم ليقتو ءاوتاب ثيح مهعم تيبت رانلا مهتيقب رشحتو «ريعب ىلع ةرشعو
 .«اوسمأ ثيح مهعم يسمتو ءاوحبصأ ثيح مهعم حبصتو ءاولاق ثيح

 4 ءدهجَو ىلع اّبكُم ىشّْمَي نَمَفَأ :كا هللا لوق يق ةداتق نع -°
 هللا هرشحي ؛هايند يف هللا يصاعم ىلع بكارف «رفاكلا اذه :لاق [٠ء:دلا]

 ؟ههحو ىلع يشمب فيك !هللا لوسر اي :اولاق .ههجو ىلع ةمايقلا موي
 :ةداتق لاق (ههجو ىلع هرشحي نأ رداق هلجر ىلع هاشم يذلا نإ» :لاق

 «ميقتسم طارص ىلع ايوس يشع نم ما ىدهأ رفاكلا اذهأ :كک هللا لاق

 .ايوس يشمب ةمايقلا موي هللا هثعبف ؛هايند يف هللا رمأ ىلع ماقتسا نمؤم

 «ينصوأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هه يعجشألا فوع نع ٣--

 امو :تلق «رمخلا لبجب كيلع» :لاق ؟اذه يموي دعب كارأ لآ فوختأ ينإف

 . "(سشحلا ضرأ» :لاق ؟رمخلا لبح

 ةاشم ةافح هللا اوقالم مكنإ» :4 يبنلا نع هل سابع نبا نع -۷

 . الرغ ةارع

 ۲٠۹٥/٤. ملسمو ۲۳۹۰/۰ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۱)

 حيحص هنم عوفرملاو رذنملا نباو قازرلا دبعو ديم نب دبعو ٠١/۲۹ ریرح نا هجرحا (۲)
 نأ ؛ههظ كلام نب سنأ انثدح ةداتق نع ۲٠٠٠/٤ ملسمو ۱۷۸٤/٤ يراخبلا هجرحأ
 يذلا سيلأ :لاق ؟ةمايقلا موي ههحو ىلع رفاكلا رشحي فيك !هّللا يبن اي :لاق الحر
 :ةداتق لاق .ةمايقلا موي ههجو ىلع هيشمي نأ ىلع ارداق ايندلا يف نيلجرلا ىلع هاشمأ

 .انبر ةزعو ىلب

 .بيذهتلا يف ظفاحلا هدافأ امك لسرم هدانسإو ۲ هننس يف روصنم نب دیعس هجرحخأ (۳)

 )٤( يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح ٥ ملسمو ٤/٤ ۲۱۹.

- TVA- 



 بعكو «هبحاص امهدحأ ثدحي «نالحر هيدي نيبو ةنيدملاب ب هللا لوسر

 ديعص يق نورشحي سانلا نأك ةليللا تيأر :هبحاصل امهدحأ لاق ذإ عمسي

 -حيباصم ينعي- ةعبرأ مهنم لحجر لك عم ءايبنألا تءاحو «دحاو

 حابصمو «هنيع نع حابصمو «هفلخ نم حابصمو «هيدي نيب نم حابصم

 لحر ماق ذإ «حابصم «حابصم مهعابتا نم لحر لك عمو «هراسي نع

 لحر لك عم «حابصم هسأر يف ةرعش لك نأك «هرونب ضرألا تءاضأف

 «هفلحخ نم حابصمو «هيدي نيب نم حابصم «حيباصم ةعبرأ هعابتأ نم

 دمحم اذه :اولاق ؟اذه نم :تلق .هراسي نع حابصمو « هني نع حابصمو

 لاقف ءاهتيأر ايؤر :لاق ؟هللا دبع اي اذه ام :ثدحملل بعك لاق

 .ترشن كنأكل لاو :بعک

 لوسر لاق :لاق هڪ هدح نع هبا نع بيعش نب ورمع نع -۹

 نم ءيش لك مهولعي ءرذلا روص لثم يف ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي» :4 هللا

 ءراينألا ران مهولعت ,سلوب :هل لاقي منهج يف نجس ىلإ نوقاسي م ءراعلا

 .«رانلا لهأ ةراصع لابخلا نیط نم نوقسی

 :لوقي كيب هللا لوسر تعم :لاق 4 كلام نب سنأ نع-٠

 بدألا يف يراحبلاو ۱۷۹/۲ دمحأو ۳۲۹/۰ ةبيش يأ نبا هجرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق )١(

 ۲۲۸/٢. نامإلا بعش يف يقهيبلاو هيودرم نباو يئاسنلاو هنسحو ٥٥/٤ يذمرتلاو ٩

 ۷۹ ۔



 لاوهألا ةلاسر تابيغملا باتك

 «يضرأ نازخ متنأ :هللا لوقيف «ىدعت نمو «رصق نمب ةمايقلا موي ماكحلاب ىتؤي»

 ؟كيدعت ىلع كلم ام :ىدعت يذلل لاقيف «يتيغب يغب مكدنعو «يمنغ ةاعرو

 يذلل لاقيو !؟ينم ابضغ دشأ تنأ :هللا لوقيف !بر اي كل تبضغ :لوقيف

 قفرأ تنأ :هللا لوقيف .كدابعب تقفر :لوقيف ؟تعنص ام ىلع كلم ام :رصق

 “ينهج ناکر ا نم انک ر مهب اودسف مهب اوقلطنا !؟ينم مهب

 رشح الإ سانلا نيب مكحي مكح نم ام :لاق هظ هللا دبع نع - ١

 ىلإ هسأر عفري مث «منهح ىلع هب فقي تح هافقب ذخآ كلمو «ةمايقلا موي
 .افيرخ نيعبرأ هاوهم يف هاقلأ ؛هقلأ :لاق نإف «نمحرلا

 ةرجاهم ل هللا لوسر ىلإ تعحر امل :لاق طظ رباح نع- ۲

 ةيتف لاق (؟ةشبحلا ضرأب متيأر ءيش بجعأب ينوربخت كلأر :لاق ؛رحبلا

 نم زوجع انيلع ترم ذإ ؛سولج نحن امنيب !هّللا لوسر اي یلب :مهیف

 ىدحإ لعجف «مهنم ىقفب ترمف «ءام نم ةلق اهسأر ىلع لمحت مهزئاجع
 املف ءاهتلق ترسکناو ءاهیتبکر ىلع ترخف اهعفد مث ءاهیفتک نیب هيدي

 لاقو ٠۹١۰/٤ ءايحإلا جيرخت يف يديبزلا هلاق ةاضقلا باتك يف شاقنلا ديعس وبأ هجرحأ )١(
 نييماشلا نع هتاور ةيقبو ةقث يماش ةملسو هنع ثدحأ ال :دواد وبأ لاق «ةدبع :هدانسإ نع
 نباو 1۷۹/١( رصتخملا) رازبلا جرحأو .ثيدحتلاب ثيدحلا اذه يف حرص دقو «ةلوبقم
 مامإلاب ءاجج :ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ سنأ ثيدح نم ٠٠١/١ لماكلا يف يدع
 ناكرأ نم انكر دس :هل لاقيف هيلع اوجلفيف ةيعرلا همصاختف ةمايقلا موي رئاجلا

 :هيلع اوجلفيف .فيعض وهو ؛ميمت نب بلغأ هيف ٠٠٠/١: عمحما ي يمثيملا لاق .منهج
 .ةمصاخملا لاح ناهربلاو ةجحلاب هيلع اورهظي يأ
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 «يسركلا هللا عضو اذإ «ردغ اي ملعت فوس :تلاقف «هيلإ تفتلا تعفترا

 «نوبسكي اوناك ام لحرألاو يديألا تملكتو «نيرحآلاو نيلوألا عمجو

 :44 هللا لوسر لوقي :لاق !؟ادغ هدنع كرمأو يرمأ فيك ملعت فوسف

 ۳ (مهفيعضل مهديدش نم ذخؤي ال اموق هللا سدقي فيك «تقدص»

 بلف ارفعج نأ ؛اهنع هللا يضر سيمع تنب ءامسأ نع - ۴۳

 :لاق ؟كنأش ام :تلاقف «يكبي وهو «ةشبحلا ضرأب كاذ ذإ وهو «اهءاج

 هيف لتكم اهسأر ىلعو «ةأرما ىلع رم افرتم ةشبحلا نم اباش لبق تيأر

 ىلع رابحلا سلجي موي ىلإ كلكأ :تلاقف «حيرلا هتفسنف هب ىمرف «قيقد
 .ملاظلا نم مولظملل ذحأيف « يسركلا

 :طقا دواد نب ناميلس لاق :لاق «ريثك يأ نب ىح نع ٤-

 !؟ءاضقلا لصفل ربنملا عضو اذإ نوعنصت فيك !ةربابجلا رشعم اي

 نورتف ىدارف رابحلا مكبر متيقل اذإ نوعنصت فيك !ةربابحجلا رشعم ايو
 .هءاضق

 :ةاروتلا ي بوتكم :لاق «يريمنلا ديزي نب ناميلس نع ٥-
 !ةاغطلا ةربابحلا رشعم اي :ةمايقلا موي رسجلا ءارو نم يدانم يداني

 رمع يبأ نب حي نب دمو ۱۳۲۹/۲ ةحام نباو ۰ متاح يبأ نبا هجرحأ )١(

 ةعزخ نبا هححصو ۳۹٦/۷ خيراتلا يف بيطخلاو ۷/٤ ىلعي وبأو ۳٠۳/۷( فاحتإلا)

 .ينابلألاو يريصوبلا هنسحو <٠١١/۳٤نابح نباو
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 مهيعس لض نيذلا !ءايقشألا نيفرتملا رشعم اي [......] نيلوؤسملا رشعم اي
 .لاظ مويلا رسحلا اذه زواج الأ هتزعب فلحي هللا نإ ءايندلا ةايحلا يف

 نب رشب لمعتسا باطخلا نب رمع نأ ؛هظ ةريره يبأ نع - ٠

 باب ىلع هيقلف «ةكم يعاسم نم ةاعسم ىلع اإ يمشجلا مصاع

 تاقدص نم ةقدص ىلع كلمعتسأ ملأ !رشب اي :هل لاقف «دجسللا
 هل لاقف ؟نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا هذه اغنأ تملع دقو «نيملسللا

 سانلا رمأ نم دحأ يلي ال» :لوقي ي هللا لوسر تعم نكلو «ىلب :رشب

 ال جان ريغ وأ جان ءةلزلز رسجلا هب لزلزف منهج رسج ىلع هللا هفقو الإ ائيش
 ريقلاک ملظم بج يف هب بهذ جني م وه ناف «هبحاص قراف الإ امظع هنم يقبي
 ىلع فقو ىح اعجار 4ظ رمع لبقأف «افيرخ نيعبس هرعق غلبي ال منهج يف
 ؟اريغتم كهحو نأش ام !نينمؤملا ريمأ اي :هل الاقف ب رذ يبأو ناملس

 ل هللا لوسر نم كلذ متعم لهف ءاذكو اذك مصاع نب رشب رکذ :لاق

 هللا برت نم :الاق ؟هيلإ هلعحجأف رمألا اذه يلي امكيأف :لاق .معن :الاق

 اريح الإ دعب نينمؤملا ريمأ اي كنم رن ملو «ضرألاب هدخ قصلأو «ههحو
 . كلذ ككلهيف لهأب هل سيل نم رمألا اذه يلوت نأ فاخن انكلو

 ابا اي :رذ يبأل باطخلا رمع لاق :لاق «ريمع نب ديبع نع - ۷

 يف يقهيبلاو ۳۹/۲ ريبكلا يف يناربطلاو ۲۹۷/۲ ةباحصلا محجعم يف عناق نبا هجرحأ (۱)
 نب ميهاربإ هدانسإ ې :بحجر نبا لاق ۲/۳1 خيراتلا يف ركاسع نباو ٦ بعشلا

 .يرذنملا هفعضو .فيعض وهو لضفلا
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 هب ذبتنيف «ةمايقلا موي يلاولاب ءاجي) :لوقي ل هللا يبن تعم !رمع اي معن

 «هناكم نع لاز الإ لصفم هنم قبي ال ةجاجترا رسجلا هب جتريف منهج رسج ىلع

 هب قرخنا ؛هلمع يف هلل ایصاع ناک نإو «هب یضم ؛هلمع يف هلل اعیطم ناک ناف

 لمعلا بلطي نم :ط رمع لاق (اماع نيسم رادقم منهج يف یوهف ‹رسجلا

 مث «بارتلاب رع قلو ءهغأ هلل "تلم نم :لاق ؟رذ ابًأ اي اذه دعب

 يبن نم تعم له !ءادردلا ابأ اي :هلظ رمع هل لاقف ءادردلا وبأ ءاح

 عمو مع :لاقف رذ وبأ هریأف :لاق .رذ ری دعب هب انثدح اغیدح هک لا

 ."رانلا ىلإ هب يوهي اماع نوسمخ نيسمخلا

 .هعطقو هعدحج يأ (۱)
 ظفحي ال يقاصولا ديلولا نب هللا دبع هدانسإ يو ايندلا يبأ نبا هاور :بحجر نبا لاق (۲)

 .هللا هحر احلاص ايش ناك ثيدحلا
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 ملاظملاو صاصقلا ركذ

 نم لحجر نع ثيدح يغلب :لاق هه هللا دبع نب رباج نع -۸
 «يلحر هب تددشو اريعب تيرتشاف «هعمسأ ل صاصقلا يف لب يبنلا يباحصأ

 ىلع رباح هل لق :باوبلل تلقف «بابلا تيتأف «ماشلا ىلإ هيلإ تحرحو

 سينا نب هللا دبع اذإف يلإ جرخف .معن :تلق !هّللا دبع نب رباح :لاقف .بابلا

 يف ل هللا لوسر نع هڻدحت كنأ يغلب ثيدح :تلقف « هتقنتعاو ينقنتعاف هه

 تعم «معن :لاقف .هعمأ نأ لبق تومت وأ تومأ نأ تيشخف صاصقلا

 يدانم مهيدانيف ءامهب الرغ ةمايقلا موي دابعلا رشحي» :لوقي ي هللا لوسر

 نم دحأل يغبني ال «نايدلا كلما انأ :برق نم هعمسي امك دعب نم هعمسي توصب

 لهأ نم دحأل ةملظم هدنع رانلا لهأ نم دحأل الو ءةنجلا لخدي نأ ةنجلا لهأ

 ةملظم ةنجلا لهأ نم دحأ دنع هلو رانلا لخدي نأ رانلا لهأ نم دحأل الو ءةنجلا

 .'((««.ديع] 4 جر احلا كمر ملظَي الو ] :ةمطللا تح هصقأ ىح

 موي دبعلا أيل هنإ» : هللا لوسر لاق :لاق هه رباح نع -۹

 ذخؤيف .اذه ينملظ !بر اي :لوقيف لجرلا ءيجيف «هتانسح هترس دقو ةمايقلا

 هل یقبت ام تح كلاذك لازي امف ءهلأس يذلا تانسح يف لعجيف هتانسح نم

 ملو دانسإلا حيحص :لاقو ٤۷٥/۲ مكاحلاو ۱۸۹/١ ثراحلاو ٤4٥/۳ دنہا هحرحا (۱)
 ,ظفاحلاو يرذنملا هنسح و ‹ىهذلا هقفاوو .هاحج رخ
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 لاوهألا ةلاسر تاببغملا بانک

 الف «لجرلا تائيس عم تلعجف «هتائيس ىلإ رظن هلأسي نم ءاج اذإف «ةنسح

 .'«رانلا لخدی یقح هنم فوتسی لازی

 (؟سلغملا ام نوردت» :لاق يب يبلا نأ ؛ه ل ةريره يبأ نع - 0٠

 يتمأ نم سلغملا نإ» :لاقف .عاتم الو هل مهارد ال نم انيف سلفملا :اولاق

 لام لكأو اذه فذقو اذه متش دق يتأيو ءةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي

 هتانسح نم اذهو هتانسح نم اذه یضقیف اذه برضو اذه مد كفسو اذه

 تحرطف مهاياطخ نم ذخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق هتانسح تينف وأ تلبق نإف

 "راتلا يف حرط م هيلع

 موي هب بسوح نيد هيلعو تام نم :لاق هڪ د سابع نبا نع - ۲٥۱

 هل نكت م ناف «هعرغ تانسح يف لعجیف «هتانسح نم ذحؤيف «ةمايقلا

 .مرغلا ىلع لعجف نيدلا بحاص تاعيس نم ذحخأ تانسح

o۲ا :لاق -قدصلا نداعم نم ناك و - ميثح نب عيبرلا نع -  

 !بر اي :لوقيف هب نوذخؤيو مهب (سبحي) ايندلا يف مهنم هل ابلط دشأ

 هل نكت م ناف هتانسح نم اوصق :مه لاقيف ايندلا نع تبهذ (.....) الأ

 .هتائیس ىلع مهتاعيس (....) لاق ةنسح

 .اطحأ اعر قودص يلع نب ىسومو سنوي نب ركب فعضل ؛ضيعض هدانسإ )١(
 نبا هححصو .حیحص نسح ثیدح :لاقو 11/4 يذمرتلاو roy دما هجحرحأ (۲)

 ۲٣۹/۱. ۰ نابح
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك
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 ةملظم هل تناك نم» :لاق يي ىبنلا نع هل ةريره يبأ نع -۳

 نم ذخؤي نأ لبق مهرد الو رانيد مث سيل هنإف ءاهنم هللحيلف هيخأ [دنعإ]

 .'(هيلع نحرطف هيخأ تائيس نم ذخأ تانسح هل نکت م ناف هتانسح

 هلط رمع نبا ىلإ اوسلح مهنأ (ركذ) دشار نب ىح نع ٤-

 الو رانيدلاب سيلف نيد هيلعو تام نم» :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاقف

 .(تانسحلا اهنكلو مهردلاب

 كيلعو نتومن ال» :# هللا لوسر لاق :لاق هه رمع نبا نع ٥-

 كبر ملظي الو ءازج ءازج تانسحلا يه اغنإ ؛مهرد الو رانيد م سيل هناإف «نید

 ."(ادحأ

 ذخأ نيد هيلعو تام نم» :لاق يي يبلا نع 4 رمع نبا نع ٠-

 .“(مهرد الو رانید م سیل هتانسح نم

 وكشي هنيدب روسأم نيدلا بحاص :لاق «ميثخ نب عيبرلا نع -۷

 )١( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ۲/۸٦٥

 لاق ٠٠٤/١ بعشلاو ۸۲/١ ننسلا يف يقهيبلاو ۳۲/۲ مكاحلاو ۷۰/۲ دمحأ هجرحأ (۲)
 .يرذنملا هدانسإ دوحو .يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :مكاحلا

 ٠١۲/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲٠١/١ طسوألاو ٠0۸/١١ ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ (۳)
 ثيدح نم روهشم ةريره يبأ نع يربقملا ثيدح نم تباث حيحص ثيدح اذه :لاقو

 .عحاريلف هدنس يف لوقلا لصفو .رمع نبا
 رطم هدنس يفو ۳۹۲/۳ خیراتلا ف بیطنلاو ۸ ۲ ةجام نباو ۸۲/۲ دمحأ هجرحأ )٤(

 .هيف فلتخم قارولا
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 لا وهألا ةلاسر تابیغملا تانک

 انأ :لوقيف ‹«مهيضقأ ام دحأ سيلو ينتثعب !بر اي :لوقي ةدحولا هللا ىلإ

 هل نكت م ناف «هؤامرغ ىضقيف هتانسح نم ذحؤيف «كنع مهيضقأ

 .هتائیس ىلع دیزف هئامرغ تاثيس نم ذأ تانسح

 :للب هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 هنم هللا كرت ال ناویدو ءافیش هللا هب ًابعی ال ناوید :ةئالث هللا دنع نييواودلا»

 هللا لاق كرشلاف ؛هللا هرفغي ال يذلا ناويدلا امأف .هللا هرفغي ال ناويدو ءائيش

 ناوسيدلا امأو [٠:ةهلل] 4 ًةَنَجْلأ هيلع هلا مرح َذَقَق لاب كرش نم :ن

 موي موص نم هير نيبو هنيب اميف هسفن دبعلا ملظف ؛ائيش هب هللا ابعي ال يذلا

 ال يذلا ناويدلا امأو .ءاش امب زواجتيو كلذ رفغي هللا نإف اھکرت ةالص وأ هکر ىت

 .(ةلاحم ال صاصقلا اضعب مهضعب دابعلا ملظف ؛اغیش هنم هللا كرتي

 «ةمايقلا موي ةمألاو دبعلا ديب ذحخؤي :لاق هبط د هللا دبع نع - 04

 هل ناک نم «نالف نب نالف اذه :نیرحآلاو نيلوألا سوؤر ىلع یدانیف

Eرآ ایی ىلع قلا اغ  

 )١( دمحأ هحرحأ :ردلا يف يطويسلا لاق  ۲٠١/١مكاحلاو متاح يبأ نباو رذنملا نباو ٤/٦1۹

 بعشلا يف يقهيبلاو هيودرم نسباو هححصو ١/٠۲. ف مكاحلا يبهذلا بقعت :تلق
 لاق .ةلاهج هيف سونباب نباو هوفعض ىسوم نب ةقدص هيف :هلوقب ثيدحلل هحيحصت

 ةقدص انثدح :ميهاربإ نب ملسم لاقو روهمحا هفعض دقو ىسوم نب ةقدص هيفو :يمشيها
 .تاقث هلاحر ةيقبو اقودص ناك و ىسوم نبا
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك

 بصنيف ءائيش دابعلا قوقح نم رفغي الو «ءاش ام هقح نم هللا رفغيف

 نيأ نمف ءايندلا تينف !بر اي :لوقيف «مكقوقح ىلإ اوتئا :لوقيف «سانلل
 قح يذ لك اوطعأف «ةحلاصلا هلامعأ نم اوذخ :لوقيف ؟مهقوقح مهيتؤأ

 ىتح هل هللا اهفعاض ةرذ لاقثم هل لضفف «هلل ايلو ناك نإف «هتبلط ردقب

 هنَسَح كَ ناو ةد لاقنم مطب ل هلآ وإ أرق م ءةنحلا اهب هلخدي
 «هتانسح تینف !بر ای :لاق ءایقش ادبع ناک نو ٠ :اسا] 4 اهفعضي

 ۾ هادی لإ اهوفیضاف مهتانيس نم اوذح :لاق «ررثک نوبلاط قبو
 .رانلا ىلإ اکص هل اوکص

 :لاق ب يبلا نع هه دوعسم نب هللا دبع نع ناذاز نع ٠-

 ءةنامألا الإ ءاهلك بونذلا رفكي» :لاق وأ (ءيش لك رفكي هللا لیبس يف لتقلا»

 تبهذ دقو بر ای ینا :لوقیف ‹كتنامأ دأ :هل لاقيف ءةنامألا بحاصب ىتۇي

 ىلإ يهتني تح اهيف يوهيف ءاهيلإ هب بهذيف ةيواهلا ىلإ هب اوبهذا :لاقيف ؟ايندلا

 ران يف اهب دعصيف «هقتاع ىلع اهعضيف ءاهلمحيف اهتئيهك كانه اهدجيف ءاهرعق
 (نيدبآلا دبأ اهرثُأ يف یوهو «توهف تلز جرخ دق هنآ یر اذإ قح «منهج

 دشأو «ثيدحلا يف ةنامألاو «موصلا ق ةنامألاو ءةالصلا يف ةنامألاو :لاق

 كوحأ لوقي ام ىلإ عمست الأ :تلقف لظ ءاربلا تيقلف :لاق .عئادولا كلذ

 نع ناذاز نع يرماعلا شايع انثدحو :كيرش لاق .قدص :لاق ؟هللا دبع

 يف ةنامألاو «ةالصلا يق ةنامألا ركذي ملو «هنم هوحنب كيب يبلا نع هللا دبع

- TAA - 



 :تلاقف ليي يبلا ةأرما تتأ :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ١-

 امأ) :لاق .ال :تلاق (اهيلع كلذ تيأر لهو» :لاق !ةيناز اي :يتمأل تلق ينا

 ءاطوس اهتطعأف اهتمأ ىلإ ةأرملل تعحرف (ةمايقلا موي كنم ديقتستس اهنإ

 .(ىسع» :لاقف «هتربخأف تعحرف اهتقتعأف «تبأف «ينيدلحا :تلاقف

 لاق (۱۹۰) يطئارخلاو ۲۰۱/٤ میعن وبأو ۲۱۹/۱۰ يناربطلاو ٦/۲۲ ریرح نبا هجرحأ (۱)
 هحرحأو «يطويسلا هنسحو .تاقث هلاحر :يمثيملا لاق .هوحرخي ملو ديج هدانسإ :ريثك نبا

 بعشلا ين يقهيبلاو متاح يبأ نباو رذنملا نباو ديمح نب دبعو ةبيش يأ نباو قازرلا دبع
rr‘هنأ دهزلا باتك يق دمحأ مامإلا نبا هللا دبع ركذو «هبشأ فوقوملا :يرذنملا لاق  

 .باوصلا وه فوقوملا ۷۷/١: للعلا يف ينطقرادلا لاق .ديج هدانسإ :لاقف ؟هنع هابأ لأس

 ملسمو ٠٠۱۹/٦ يراخبلا دنعو ءةبسن ريغ نم رئابكلا يف يبهذلا هدروأ لسرم هدانسإ (۲)
 دحلا هيلع ماقي ىنزلاب هكولمم فذق نم :لاق كي يبنلا نأ هه ةريره يبأ نع ۳

 هنأ ؛هلخ صاعلا نب ورمع نع 4١١/٤ مكاحلا دنعو .لاق امك نوكي نأ الإ ةمايقلا موي

 لاقف !ةيناز اي يلجعتست الأ :تلاقف «ةيراجلا تأطبأف ماعطب هل تعدف هل ةمع راز

 .هللاو ال :تلاق ؟ىنز ىلع اهنع تعلطا له «ءاميظع ارمأ تلق دقل !هللا ناحبس :ورمع

 تلاق وأ لاق ةأرما وأ دبع اميأ :لوقي يب هللا لوسر تعم ينإ :ه ورمع لاقف

 دح ال هنأل ؛ةمايقلا موي اهتديلو اهتدلج ءانز ىلع اهنم علطت مو «ةيناز اي :اهتديلول
 دنعو .كورتم كلملا دبع هيف :هلوقب يبهذلا هيلع هكر دتساو مكاحلا هححص .ايندلا يف نه

 نب ورمع ةأرما انيب :لاق «ينيطسلفلا نارمع يبأ نع ۱۸١/٤١ هخيرات يف ركاسع نہا

 :ورمع لاقف !ةيناز اي :تلاقف ءاهنع تأطبأف ءا ةيراح تدان ذإ «هسأر يلفت صاعلا

 اهتيرا تلاقف .اطوس نينامن ةمايقلا موي اه نبرضتل هللاو :لاق .ال :تلاق ؟ينزت اهيتيأر
 يهو وفعت الأ اه امو :اه لاقف ؟ينع يزجي له :تلاقف ءاهنع تفعف «وفعت اهتلأسو

 :لعلف :لاق ؟كلذ ينع ءىزجي له :تلاقف ءاهيقتعأف ؟كدي تحت
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 لاوهألا ةلاسر تابيغملا بانك
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 هل امداخ اعد لب يبلا نأ ؛اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ۲١-

 .'«كاوسلا اذهب كتبرضل صاصقلا الول» :لاقف هيلع تطبأف «كاوس هديبو

 ىعرت هل ةيراج ىلإ ىهتنا 4فط ءادردلا ابأ نأ ؛يرهزلا نع -۳

 تلفناف «همتغ یت فاط مث كبلغي ال :لاق مث ءهسرف هتیراج یطعأف ءامنغ

 دتشي اهيلإ ظ ءادردلا وبأ ءاجف ءاهتماع رسكت ىتح منغلا تلاجف «سرفلا

 كتعجوأل "دوقلا الول :لاقو «فك اهنم اند اذإ ىح «طوسلا اعفار

 عفرف «ةيخجز هل تناك ههظ ةريره ابأ نأ ؛لكوتملا يبأ نع ٠-
 كعيبأس نكلو «هب كتيشغأل صاصقلا الول :لاقف ءاموي طوسلا اهيلع

 .هّلل تنأف يهذا «كنمث ينيفوي نمم

 هل مالغ ىلع 4 نافع نب نامثع لحد :لاق «بیبح نع ٥-

 لاقف مدن مث ءاهكر عف همالغ نذأب ذحأف اعيش اهفلع يف ىأرف «ةقان فلعي

 لعحجف «هنذأب ذحخأ ىتح هعدي ملف «مالغلا بأف ءاھک ر عأف ينذأب ذحخ :هل

 «هنم غلب ام لثم هنم غلب دق هنأ نظ یټح «دش دش ر د نامثع

 .ةرحآلا صاصق لبق ايندلا صاصقل اهاو :هلط نامثع لاق

 ‹نيرحاهملا نم لحجر ناك :لاق هل يردخلا ديعس يبأ نع ٦-

 ىلعي وبأو ۳۷٠٦/۲۳ يناربطلاو ۷٤ بدألا يف يراخبلاو ۳۸۲/١ دعس نبا هجرحأ (۱)

 ةلاهجل يقارعلاو يريصوبلا هفعضو ۳۷۸/۸ ميعن وبأو ٠٠١/۲ بیطنلاو ۲

 .يطويسلا هنسحو يرذنملاو يمثيملا هدانسإ دوحجو «يعباتلا

 .-ةمايقلا موي- صاصقلا الول يأ (۲)
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 ءالخ ىلع هاقلي نأ دارأف هللا لوسر ىلإ ةجاح هل تناكو «افيعض ناكو

 ءيجي ناکو «ءاحطبلاب اركسعم هللا لوسر ناکو :لاق .هتجاح هل يدبيف

 ىلصف هلحر ىلإ عحجر حبصلا هجو يف ناك اذإف «ةبعكلاب فوطيف ليللا نم
 ىوتسا املف «حبصأ تح ةليل تاذ فاوطلا هسبحف :لاق .رحفلا سانلاب

 نإ !هللا لوسر اي :لاقف «هتقان ماطخب ذحأف «لحرلا هل ضرع هتلحار ىلع

 نأ بأف «كتجاح كردتس كناإف» :ل هللا لوسر هل لاقف «ةحاح كيلإ يل

 ةالصلا هتوفتف هسبحي نأ لَ هللا لوسر يشح املف «ةقانلا ماطحخ عدي

 لتفنا املف «رجفلا مهب ىلصف ىضم مث «طوسلاب بَ هللا لوسر ""هقفح

 ثدح دق هنأ اوفرع كلذ لعف اذإ ناكو ‹ههجوب موقلا ىلع لبقأ هتالص نم

 هبجي ملف (؟طوسلاب افنآ هتقفخ يذلا نيأ» :لاقف هباحصأا عمتحاف :لاق .رمأ

 ءهللاب ذوعأ :لوقي لحرلا ماقف «مقيلف موقلا يف ناك نإ» :لاقف ءاهداعأف دحأ

 :لاق «هنم اند تح (هندا هندا» :لوقی ينعي ل هللا لوسر لعحو !هلوسرب مث

 كتدلج ذخ» :لاق «طوسلا هلوانو «هيدي نيب سلحف ب هللا لوسر ماقف

 لاقف :لاق !هللا لوسر دلحأ نأ هللاب ذوعأ :لحرلا لاقف :لاق «صتقاف

 دلجأ نأ هللاب ذوعأ :لاق «كيلع سأب ال كتدلج ذح» : هللا لرش

 :لاقو «طوسلا لحجرلا ىقلأف :لاق «وفعت نأ الإ» :هللا لوسر لاقف !هلوسر
 !هللا لوسر اي :لاقف هل رذ وبأ هيلإ ماقف :لاق !هللا لوسر اي توفع دق

 ‹«تطبأ اهتقس اذإ تنكف «مئان تنأو «كب قوسأ انأو «ةبقعلا ةليل ركذت

 .افیفخ ابرض هب هبرض يأ (۱)
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 كاتأ دق :تلقو «طوسلاب ةقفحخ ةقفح كتقفخف «تضرتعا اهماطخب تذحأ اذإو

 هللا لوسر اي ذح :ه ل رذ وبأ لاقف «كيلع سأب ال» :يل تلقف «موقلا

 اوقتا سانلا اهيأ» :هّللا لوسر لاق مث مث «توفع دق» :هللا لوسر لاقف !صتقاف

 .'(ةمايقلا موي ملاظلا نم هللا مقتنا الإ ؛انمؤم نمؤم ملظي الف ءهللا

 صقي ل هللا لوسر تيأر :لاق هه باطخلا نب رمع نع -۲۷
(WD 

 هسفهرد نم ۰

 .ةمطل نم داقأ ل هللا لوسر نأ ؛مكحلا نع -۸

 ی ۰ م ةريره يآ نع < - ۹

 .لتق ام بورضب «معن

 ةلتق فلأ لتقي نم سانلا نم نإ :لاق هلك ةريره يبأ نع ٠-

 .-هنم صتعي نعي ل٣

 ۲١۲/۸: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق ٠٠٥/۹ قازرلا دبعو ۲۹٦/١ ديم نب دبع هجرحأ (۱)
 .دهاوش هلو «فيعض وهو يدبعلا نوراه وبأ هدانسإ يف

 ىلعي وبأو ٤0۷/١ رازبلاو ١٠/۲ يسلايطلاو ۳٤/۸ يئاسنلاو 4١/١ دمحأ هجرحأ (۲)

 دمحأ خيشلا هنسحو ۲٠۹/١ ةراتخملا يف ءايضلاو ٤۸٥/٤ مكاحلا هححصو ١

 .رکاش
 ؛مكحلا نع ٤٤٤/۹ ةبيش يبأ نبا دنع وهو ۹۸/۲ للعلا يف دمحأ هحرحا «لسرم هدانسإ (۳)

 يراخبلا لاقو .هنع افعف سابعلا نم كي يبلا هداقأف الحر مطل بلطملا دبع نب سابعلا نأ

 .ةمطل نم نرقم نب ديوسو يلعو ريبزلا نباو ركب وبأ داقأو ٠۲١۲۷/٦: هحيحص يف
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ET 

 لع نوکیا ا لر اب رییزلا لاق :رمزا] ( 2 ن ويم مهناو تيم

 قح مکیلع ننوکیل «معن» :لاق ؛تنرنأ صاوحخ عم ايندلا يف اننيب نوي ام

 .""ديدشل رمألا نإ هللاو :هلط ريبزلا لاق «هقح قح يذ لك ىلإ نودرت

 43 ۰ ومص ہک در دنع ميقا موي مكا مث :ةمركع نع -۳

 .ايندلا يف لاق [٠٣:رءر]

 :لاق [٠:رد) 4 جب ومص مكر دنع :ةيلاعلا يأ نع -

 ‹قشمد دجسم لحد الحر نأ ؛تباث يأ وأ تبا نع - 0

 هعمسي !احلاص اسیلج ينقزراو «يتبرغ محراو «يتشحو سنآ مهللا :لاقف
 تعم «كنم تلق اع. دعسأ انأل ؛اقداص تنك نقل :لاقف بط و ءادردلا وبأ

 ديمه نب دبعو عينم نباو ٠١۷/١ دمحأو قازرلا دبع هجرحأ :ردلا يق يطويسلا لاق )١(

 نباو هححصو TVY/Y مكاحلاو .ro1 متاح يبا نباو هححصو ۷۰/٥ يذمرتلاو

 يديمحلا هجرحأ امك .روشنلاو ثعبلا يق يقهيبلاو ٩١/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو هيودرم
 لاق :ةعامجلا ظفلو ٠٠/٣ ءايضلا هححصو ٠٠/۲ ىلعي وبأو ۱۷۹/۳ رازبلاو ۱

 معن :لاق ؟بونذلا صاوحخ عم ايندلا يق اننيب ناك ام انيلع رركيأ !هللا لوسر يأ :ريبزلا

 .ديدشل رمألا نإ هللاو :ريبزلا لاقف .هقح قح يذ لك ىلإ ىدؤي تح مکیلع نررکیل
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 يذلا ملاظلا» :لاق [۲۲:رطنآ 4 سقت مل الض م مهتمقإ)» :لوقي ي هللا لوسر

 :لاق 4 صم منم «مغلاو نزحلا كلذو كلذ هماقم يف هم ذخؤب

 لخدي» :لاق 4 لآ ٍنذاب تّريخلاب باس مهتمو  «اريسي اباسح بساح)»

 ۰ .«باسح ريغب ةنجلا

 اوصق :ةمايقلا موي قلك هللا لوقي :لاق «بائر نب نوراه نع ٦-

 :يدانم يدانيو «لابحلا لاثمأ تانسحلا نم هعمو دبعلاب یتؤیف «يدابع

 هنم اوصقأ :هللا لوقيف «نوتأيف يتأيلف ةملظعب انالف عبي ناك نم الأ
 قبي م انبر :نولوقیف «ةنسح هل قبي الو سلفی یتح هتانسح نم نوصقیف
 .مهتافيس نم هيلع (...) هنم مهوصق :هللا لوقيف ةنسح هل

 ٠١۷/۲۲ ریرح نباو ديه نب دبعو ۱۹٤/٥ دمو يبایرفلا جرح :ردلا يق يطويسلا لاق (۱)

 يقهيبلاو هيودرم نباو ٤1۲/١ مكاحلاو يناربطلاو ۳٠۸۲/٠٠١ متاح يأ نباو رذنملا نباو

 اًنْرَوَأةث :ىلاعت هللا لاق :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق ءءادردلا يبأ نع ۲

 ةهْنمو دصَتَقم مهمو - ءهسْفَتَل ةلاظ هْمف اتدابع نم اِيَ يذلا بكل
 ..باسح ريغب ةنجلا نولخدي كئلوأف ؛اوقبس نيذلا امأف 4 هلأ نذاب تريلا باس
 اوملظ نيذلا امأو .اريسي اباسح نوبساحي نيذلا كئلوأف ؛اودصتقا نيذلا امأو

 نيذلا مهف «هترب هللا مهاقلت نيذلا مه مث ءرشحنا لوط يف نوسبحي كئلوأف ؛مهسفنأ

 َىذلا وک رش ابر تإ نرحل اتع بهذا دلا لل دملا :نولوقي

 ج ج وعل اًهيف اَنسَمَي او بص اَهیف اَنسَمَي ال ءهلضَف نم ةماَقُملا راد الحا

 تال اذه دانسإ يق شمعألا نع تاياورلا تفلتحا دقو :يقهيبلاو مكاحلا لاق [١٣-+«:رط]

 شمعألا نع ةبعش نع ليقو «ءادردلا يبأ نع تباث يأ نع شمعألا نع يروثلا نع يورف
 وبأ ركذ لاق شمعألا نع اضيأ يروثلا نع ليقو ءءادردلا يبأ نع فيقث نم لحر نع
 .الصأ ثيدحلل نأ رهظ ثيدحلا يف تاياورلا ترثك اذإو ءءادردلا يبا نع تباث

- £ 
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۷Vنورظني : لاق ٠[ ۷:قال ابار ىلع ُكَلَملاَو :كاحضلا نع -  

 }3 ل ةبيمف تز مقرف كور شرع لي ل نوبساحي فيك ساتل ىا

 اوعفري نأ نوعيطتسي ال موختلا يف مهلحرأ :لاق «ةرسيم نع -۸

 .رونلا عاعش نم مهراصبأ

 :لاق اار يلع كلَملاو » :هللا لوق نع كاحضلا لفس -۹

 .اهیحاون
 ةكئالملا :لاق اها ّىلعْكَلَملاَو  :سنأ نب عيبرلا نع-٠

 .ضرألا لهأ ىلإ نورظني اهقش ىلع

 سانلا ضرعي» :ب هللا لوسر لاق :لاق هل ىسوم يبأ نع - ۸۱

 دنعف ةثلاثلا امأو ءريذاعمو لادجف :ناتضرع امأف ؛ تاضرع ثالث ةمايقلا موي

 .«هلامشب ذخآو هنيميب ذخآف يديألا يف فحصلا ريطت كلذ

 لاق ۷٠/۸ رازبلاو ٠١١١/۲ ةحام نباو 1۷/٤ يذمرتلاو ٠٤/٤ دمحأ هحرحأ )١(
 نب يلع هلاق ىسوم يبأ نم عمسي م نسحلا «عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجر هدانسإ :يريصوبلا

 ٠٠١٠/۷: للعلا يف ينطقرادلا لاقو كلذك يذمرتلا هلاقو .ةعرز وبأو متاح وبأو ينيدملا

 فوقوم او افوقوم هيوري مهضعبو اعوفرم ا يبنلا نع ىسوم يأ نع نسحلا نع یوري
 هللا دبع نع نسح دنسب ثعبلا ق يقهيبلا هحرحأو :حتفلا ف ظفاحلا لاق .حيحصلا وه

 مهبر نوفرعي ال مهنأل ؛نولداجي رافكلل لادحلا :ميكحلا يذمرتلا لاق .افوقوم دوعسم نبا

 «هئادعأ ىلع ةجحلا هتماقإب هئايبنأو مدآل هللا راذتعا ريذاعملاو ءاوجن اولداج اذإ مهنأ نونظيف

 .ربكألا ضرعلا وهو نينمؤملل ةثلاثلاو
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 نأ لبق مكسفنأ اوبساح :لاق هه باطخلا نب رمع نع -۲

 باسحلا يق مكيلع فحأ هنإف ؛اونزؤت نأ لبق مكسفنأ اونزو ءاوبساحت

 َنوُضَرَعُت ذمي » :ربكألا ضرعلل اونيزتو «مويلا مكسفنأ اوبساحت نأ ادغ
 و

 . [۱۸:ةقاحخلا] 42 f : ٌةيفاح كنم یم ال

  -۲٣ج ديهسو وناس اهَعم سفت لک تَءاَجَو ط :ه نامثع نع 4
 إد:٠٠[ .تلمع ام اهيلع دهشي دهاشو ؛ هللا رمأ ىلإ اهقوسي قئاس :لاق

  - YA.لمعلا :ديهشلاو «كلملا : قئاسلا : لاق هی د هريره يأ نع

 هوم

YAoى هربتط هتَمَرلَأ نن لڪ و $ :ه هبط كلام نب سنأ نع -  

 .هباتک :لاق [٣٠رإل]  ءهقع

 ۶ وو

 ُهَتَمَرلَأ ن نسنا لڪ و ل :هلوق يف «جاجحلا يآ دهام نع ٦-

 .ديعس م يقشأ :هقنع يف ةقلعم ةقرو يف بوتكم :لاق 4 هع ن هربت

 :لاق 4 بقع ل ربط هر ن نسنا لڪَو :نسحلا نع -۷

 .هتداعسو هتواقش

  - YA^Aأ شنم هلقلي اًبتڪ س ةمليقلا موي هل رخن ظ:ةداتق نع 4

 .هلمع :لاق [۱۳:ءارسإلا]

 اعيمح :لاق [٠.ءترسإل] جر ایفل مكب اًنَئجط :دهاحم نع -۹

 .مکر حآو مکلوأ

 ۔ ۲۹٦ -



 اطوس برض نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع-٠

 .(ةمايقلا موي هنم صتقا ؛املظ

 نوثاح ممألا :لاق 4ظ هح دوعسم نب هللا دبع نع ناذاز نع - ۹۱

 بألا ؛ايندلا يف مهنم ضعبب مهضعب اقلعت دشأ ذعموي مهف «باسحلل

 «هتأرماب جوزلاو ءاهتحأب تحألاو «هيحأب خألاو «هيبأب نبالاو «هنباب

 الو ذمو هتي باسا اق :هلظ هللا دبع الت مث .اهجوزب ةأرملاو
 را

 1. ٠:نونموملا] % ب رولو استي

 و و ل ور

 دموي دهب باسا القر روصلآ ف حْفث اذاق» :ةداتق نع - ۹۲

 سيلف «ذئموي مهنيب باسن الف :لاق ]1 1 :نونمولا] 4 x د رول ءس الو

 .اغیش هتبارقب الو هستي ادحأ لأسي سانلا نم دحأ

 :لاق ٠رب ( ب آره مهتَدفأو :هداتق نع دیعس نع - 4۳

 الو :لاق هظأ «مههاوفآ نم جرخت ال مهرجانح یف تراص یتح تعرتنا

 :لاق [«ء«ءيسرب] 4 ٌباَذعْلأ مهيأ موي سالا رذنأَو  اهنكامأ ىلإ دوعت

 .باذعلا مهيتأي نأ لبق ايندلا يف مهرذنأ

 يق يدع نباو ٠۲١/۲ طسوألا يف يناربطلاو رازبللاو ۷١ بدألا يف يراحبلا هحرحأ )١(

 ةياورو .حيحص :ينابلألا لاقو .نسح هدانسإ :يمثيملاو يرذنملا لاق ٠٦۸/٤ لماكلا

 .ابرض برض نم :يراحخبلا

 - ۷ ۔



 ضرأب دحاو ديعص يف سانلا عمتجي :لاق هبط د هللا دبع نع - 4

 نأ هب ملكتي مالك لوأ نوي «اهيف هللا صعي مل ةضف ةكيبس اهنأك ءاضيب

 هک رج مولا ير راها دحولا هلل ميلا كلملا نمل $ :يدانم يداني

 غ «٠ رن] 4 جز باسحْلأ عرس هلآ تإ موا ملط ل تيس اَب سفت
 «لوتقملاو لتاقلاب ىتؤيف ءايندلا يف تاموصخلا نم هب ادبي ام لوأ نوكي

 نإو «هل اهنإف :لاق ءهلل ةزعلا نوكتل هقلتق :لاق نإف ءاذه تلتق مل :لاقيف

 «هلتقيف همنإب ءوبيو «هل تسيل اهنإف :لاق .نالفل ةزعلا نوكتل هتلتق :لاق

 .اوتام ام ددع توملا قوذیو ءاوغلب ام نیغلاب لتق ناک نمو

 ٥- ت اًسَح َّكََلَع مولا كرفت فك » :هلوق يف نسحلا نع (

 ]لإسر:ء٠[ اذإف «هلمع ةخسن اهيف بتكي ةدالق هقنع يف مدآ ينب لك :لاق

 فك كَبَمَك ارق » :هل ليقو «هل ترشن ثعب اذإف ءاهدلقو «تیوط تام

 كلعح نسم فصنأ مدآ نبا [٠«رس»] 4 ج ابيسَح كيمو كسب

 نإ كنإف «سياكف كسفن نع مدآ نبا :لاق «نسحلا نع ٦-

 .اهدعب ريختت م رانلا تلحد

 موي مدآ نبا هب بساحي ام لوأ :لاق هل ةريره يأ نع -۷
 اهنم صقتنا ناك نإو «ةمات هل تبتك ؛اهمتأ ناك نإف «هتالصب ةمايقلا

 .عوطت نم يدبعل متدحو ام اهومأف هتضيرف ىلإ اورظنا :لاق «ائيش
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 مهئاينغأ لبق ةنحلا نينمؤملا ءارقف لحندي :لاق «نسحلا نع ٠-

 متنك :لوقيف «مهبر مهيتأيف «مهبكر ىلع ةاثج نورحآلاو «ةنس نيعبرأب

 دیدش باسح مثف «يتبلطو يتجاح مكدنع «مهرمأ ةالوو سانلا ماكح

 .هللا رسي ام الإ

 يدي نيب» :ٍيب هللا لوسر لاق :لاق 4 كلام نب سنأ نع - ۹

 يف نودغي ءرقبلا بانذأ لاغمأ طايس مهيديأب «ةزوالجلا مهل لاقي موق ةعاسلا

 اوعض :ةمايقلا موي محه لاقي ام نوهأ نإ «هبضغ ىلإ نوعجريو «هللا طخس

 أ« رانلا اولخداو مكطاوسأ

 «ةمطل هل اكو لمم هل انبا مطل [..... ] انثدح يحايرلا نع ٠-

 ريخ مويلا صاصق [.....] عضوملا برضاف مق وامل ملسم وبأ لاق

 .ةمايقلا موي هنم ديقأ هل ادبع برض نم :لاق 4ظ رامع نع ۳

 ۲۱۹۳/٤ هحیحص یف ملسم دنعو ۲۹۸/۳ خیراتلا یف يراخبلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۱)

 اموق ىرت نأ كشوأ ةدم كب تلاط نإ :لاق ب يبنلا نع 4ظ ةريره يأ ثيدح نم

 ىلعي يبأ دنعو .رقبلا بانذأ لغم مهيديأ يف ةتنعل يف نوحوريو هللا طخس يف نودغي

 موي يطرشلاب ىتؤيو :ب هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ ثيدح نم فيعض دنسب ٥۷/۳

 فيعض دنسب ۲٦۳/١ يدع نبا دنع وهو .رانلا لخداو كطوس عض هل لاقيف ةمايقلا

 عض ةمايقلا موي زاولجلل لاقي :ل يبلا لاق :لاق هل سابع نبا ثیدح نم كلذك

 .رانلا لخداو كطوس
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 راَرَوَأ نمو ةميقلآ موي ةلماك ّمُهَرازَوأ اولمحيل » :ةداتق نع -۲
 ٤ اض يذلا

 فوقوم كنإ !مدآ نبا اي :لاق «رازيعلا نب هللا دیبع نع -۴۳

 .ربخلا كيتأي توملا دنع «اباوج دعأف لوۇسمو

 مهنولضي نيذلا بونذو مهبونذ :لاق [ءءه:سلا 4 7

 ملاس نع راصنألا نم خيش ينثدح :لاق «رانيد نب كلام نع ٤-

 نم مهعم ةمايقلا موي ماوقأب نءاجيل» :لاق 4 يبلا نع 4 ةفيذح يأ لوم

 ءاروثنم ءابه مهامعأ هللا لعج ؛ مهب ءيج اذإ ىتح «ةماهت لابج لشم تانسحلا

 «موقلا ءالؤه انل لح !هللا لوسر اي :4ظ ماس لاق «رانلا يف مهبكأ مث

 امأ» :4ب يبلا لاقف «مهنم نوكأ نأ فوختأ ينإ «قحلاب كثعب يذلاوف

 مه ضرع اذإ اوناك مهنكل «ليللا نم نوذخأيو «نوموصيو نولصي اوناك مهنإ

 .«يهامعأ هللا ضحدأف هوذخأ امارح ارش ءيش

 دايز نب ىلعملا ذحأف :لاق .ةبعكلا برو قافنلا اذه :كلام لاق

 .!ىجحمب ابًأ اي تقدص :لاقو كلام ةيحلب يسودرقلا

 هجرخأو نيهاش نباو هدئاوف نم سداسلا يق هيوم هجرحأ ٤/۳ ١: ةباصإلا يق ظفاحلا لاق )١(
 .عاطقناو فعض اعيمج نيدنسلا يقو هوحن ماس نع حابر يبأ نب ءاطع قيرط نم هدنم نبا
 ماس ثيدح نم ۱۷۸/١ ةيلحلا يق ميعن وبأ هاور ۱۸١۲/٤ ءايحإلا جيرخت يت يقارعلا لاق
 .اضيأ فيعض وهو ؛سنأ ثيدح نم ٤۹۸/٥ يمليدلاو «ةفيذح يبأ ىلوم
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 نسبتحيل» :لاق كب هللا لوسر نأ تعبن :لاق «نسحلا نع ٠-

 مهلاظم ضعبل مهضعب نم صتقي قح رانلا اوزواج ام دعب ةنجلا نع ةنجلا لهأ

 بولق يف سيلو ءاهولخدي ثيح ةنجلا اولخدي ىتح ءايندلا يف اهب اوملاظت يتلا
 Voy ا

 . «لغ ضعب ىلع مهضعب

EE 

 لاوهألا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو

 ظفاحلا لاق ۱١۷۸/١ متاح يبا نباو ٤۹۹/۱ دهزلا یف كرابملا نبا هجرخأ «لسرم هداتسإ (۱)
 هللا لوسر لاق :لاق دیعس يبأ ثیدح نم عوفرم دهاش هلو .حیحص هدانسإ :حتنفلا يف

 مهضعبل صتقيف «رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع نوسبحيف «رانلا نم نونمؤملا صلخي :
 ءةنجلا لوخد يف مه نذأ اوقنو اوبذه اذإ تح ءايندلا يف مهنيب تناك ملاظم ضعب نم

 هحجرحأا .ايندلا يف ناک هلزنمب هنم ةنجلا يف هلزاعب ىدهأ مهدحأل هديب دمحم سفن يذلاوف

 ۲۳۹٤/۰. يراخبلا
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 يبأ نب ناسح ءارقلا نيزو انأ تحرح :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 :لاقف يلع لبقأ مث "ةربع هتقبس اهيلع فرشأ املف «رباقملا روزن ناسح

 حاصي مث «ءايحألا نم يقب نم اهب رظتني ىتوملا ركاسع هذه !ىجحي اب اي

 «هسأر ىلع هدي كلام عضوف :لاق .نورظني مايق مه اذإف ؛ةحيص مهب

 كلذ نم ليو :ينعي «زور نازا زور نازا ياو :لوقيو يکبي لعجو

 .!مويلا كلذ نم ليو !مويلا
 عساو نب دمحم عم يشمأ تنك :لاق «يطنحلا مصاع يأ نع -

 ام كنرغي ال !مصاع ابأ اي :يل لاق مث «هانيع تعمدف رباقملا ىلع انيتأف

 .مرمغمو رورسم

 دعص اذإ حلاص نب نسحلا ناك :لاق ءءارفلا رفعحج يبأ نع -۳

 يهاودلا اإ !كرهاظ نسحأ ام :لوقيف روبقلا لهأ ىلع فرشي ةعموصلا

 .كنطاوب

 .كلقعب روبقلا رضحا :لاق «يريشقلا سنوي يبأ نع 0

 .ةعمد يأ )١(

 .روبقلا يأ (۲)
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 ي نحنو :لاق «دوسألا جاجح ينندح طيش نب هللا دیبع نع ٥-

 لهأب انأ اذإو ءرباقملا تلحخد ينأك مانملا يف تيأر :لاق ”نابحلا يف ةزانح

 ىلع مئانلا مهنمف «ضرألا مهنع تققشت دقو مهروبق يف ماين روبقلا
 "سدنسلا ىلع مئانلا مهنمو "”يطابقلا ىلع مئانلا مهنمو «بارتلا

 «ناحيرلا ىلع مئانلا مهنمو «جابيدلا ىلع مئانلا مهنمو قربتسإلاو

 لئاح مهنمو «هنول قرشأ نم مهنمو «همون يف مسبتملا ةئيهك مئانلا مهنمو
 تئش ول بر :يمانم يف تلق مث «مهنم تيأر امدنع تيكبف :لاق .نوللا

 هذه !جاجح اي :روبقلا كلت نيب نم دانم ىدانف .ةماركلا يف مهنيب تيوس

 .اعزف هتملك نم تظقيتساف :لاق .لامعألا لزانم

 :لاق دابعلا نم لحر ينثدح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٦-

 «مهروبق نم اوبثوف «روبقلا مهنع تققشت دق روبقلا لهأ نأك تيأر

 تبرق نم مهنمو «ضيرملا ةئيهك مهنمو «رضنلا مهنمو «بحاشلا مهنمف

 ىلع يشاملا مهنمو «ليخلا ىلع بكارلا مهنمو ءاهبكريل هتيطم هيلإ
 :لئاق يل لاقف ؟نابکر ءالؤهو «نوشمب ءالۇه لاب ام :تلقف «هيلحر

 .ةريقملل يأ )١(

 .قاقر ضیب ناتک بایث (۲)

 .هعيفرو جابيدلا قيقر (۳)

 .جابيدلا ظيلغ )٤(
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 ىلب :لاق ؟یتوم ءالؤه سیل وأ :تلقف «هلمع مهنم ئرما لک لمحت

 .نورشبی مهنکلو

 «ةزانج يف عساو نب دمحم عم انك :لاق «عيطم يبأ نب مالس نع -۷

 اهب اورظتناف «سانلا قحالتت ملو «نابحلا ىلإ انيهتناف « يشملا اهب اوعرسأف

 ‹تعضوف «ربقلا ىلإ اهب انيهتنا مث ءاهيلع انيلصف :لاق ءاوقحالت تح

 لقني موي لك :هبنج ىلإ لحرل لوقي هتعمسف «عساو نب دمحم ىلإ تئحو

 قحلي تح انرحخآ داك «ممت دق رمألا اذهب كنأكو «ةلقن رباقملا ىلإ انم

  .انلوأب

 نسحلا تدهش :لاق «نييرصبلا نم لحجر نع يلجعلا ميهب نع -۸
 هللا مكمحر مويلا اذه لثمل اولمعا :لاقف «سانلا هيلإ عمتحاو ةزانح يف

 تنأ !هيحأ دعب فلختملا اهيأ «رثإلاب متنأو مك و مدقت مكناوخإ مهنإف

 ءالوأف الوأ كرثإ يف تيملا وه كدعب يقابلاو «كدعب يقابلا لبق ادغ تيما

 «هبرکو هصصغ یف اعیمج متیوتساف ‹«توملا مكمع دق ءاعیمج اوفاوي تح

 ءالحو هللا ىلع نوضرعت مث ءاعيمج نورشنت مث «روبقلا اعيمج متللح تح

 .هيلع ايشغم رخف سفنت م

 يث ناملس نب زيزعلا دبع تدهش :لاق «روظنم نب فجس نع ٩-
 هل توصب اذإف «یدان هربق يق عضويل ريرسلا نم تيملا لمح املف «ةزانح

 .هيلع ايشغم طقس مث !هيلع درت اذام يرعش تيل !هناوحإ مدقملا اهيأ :لاع
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 نب ديعس تعم :لاق «يميتلا دمحم نب ةحلط نب هللا دبع نع ٠-

 ارورس سفنلل توملا كرت ام هللاو :ةزانح يف نحنو لوقي «يفئاطلا بئاسلا

 هذه نم ممه عسوملا نينمؤملا ىلع توما صقن دقل هللاو «دلو الو لهأ يف

 هتقبس مث :لاق .هضفرب نيرورسم هوضفرف «مهيلع كلذ قيض تح ايندلا
 .ماقف هتعمد

 ىسمأ املف «موي تاذ نسحلا دقف :لاق «حڂلاص نب ناملس نع -۱

 تيسن نإ «يل ناوحخإ دنع تنك :لاق ؟مويلا تنك نيا :هباحصأ هل لاق

 هللاو ناوحإلا مه :هباحصأا هل لاقف « ينوباتغی مل مهنع تبغ نو «ينورکذ

 .روبقلا لهأ ءالؤه :لاق ؟مهيلع انلد !ديعس ابأ اي ءالؤه
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 زؤدقلا ةلاسر تابيخملا بانک

 هظعومب ةربقملا نم فته نم

 سرعأ :لاق «هيبأ نع يملسلا مشاه نب ريثك نب ريثك نع -۲
 ىلإ مهزانم تناكو :لاق ءاوه كلذل ذختاف :لاق ؛هنبا ىلع يجلا نم لحر

 اتوص اوعم“ ذإ اليل كلذ مهوهل يفل مهنإ هللاوف :لاق «رباقملا بناح

 :روبقلا نيب نم فتاه اذإف «نيقرطم اوغصأف :لاق .مهعزفأ اركنم

 ابعللاو وهللا ديبت ايانملا نإ مه مودتالومل ةذل لهأ اي

 ابرتغم نيلهألا نم اديرف ىسمأ هتذلب ارورسم هانیأر دق مک

 .جوزتملا فلا تام ىتح اثالث الإ كلذ دعب ثبل نإ هللاوف :لاق

 تلحد :لوقي يرملا اص تعم“ :لاق «رفعح نب ميكح نع -۴

 موق مهنأك «ةدماح روبقلا ىلإ ترظنف ءرحجلا ةدش يفاموي رباقملا

 دعب مكماسجأو مكحاورأ نيب عمجي نم هللا ناحبس :تلقف «تومص

 يدانم ىدانف :لاق !یلبلا لوط دعب نم مکر شنی مث «مکییحي مث ءاهقارتفا

 رضرألاو ءاَمسلا موقت نأ ءهتياء رمو ظ !لاص اي :رفحلا كلت نيب نم

 :لاق [٠ءرر) 4 2 َنوُجْرْخَت م ادا رضّرَألا نم وَعَد مكاَعد ادا ي ءهرتأب
 .توصلا كلذ نم اعرف يهحول هللاو تطقسف

 ةربقم يف ينانبلا تباث انيب :لاق «مشاه ينب ىلوم بويأ يبأ نع ٤-

 .مومغم نم مهیف مکف «نیتکاس مهارت نإ :فتاه فتهف «هسفن ثدحی
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 ترضح اذإ :قرزألا ءاطع يل لاق :لاق ءروصنم نب رشب نع ٥-

 يف ةليل تاذ مئان انأ انيب ينإف «هيرهظ نيب تنأ نميف كبلق نكيلف «رباقمل

 نيب تنأ امنإ !لفاغ اي كيلإ :توصب انأ اذإف «ءيش يف تركفت ذإ رباقملا

 .للغم هتارکس يف بذعم وأ «للدم همیعن یف معان

 «ةدومو ءاحخإ امهنيب نالحر ناك :لاق ‹يماطق نب يقرش نع ٣-

 .ثيدحلا ركذف «همارص ىلع امهدحأ تامف ' امراصتف

 «هل نيراج نيوحخأ نع هيبأ نع ينادمها بعصم نب راوس نع -۷

 ربکألا جرخف «هلثم یری ال ادحو هبحاصب دج امهنم دحاو لک ناکو

 املف «رهشأأ ةعست هربق ىلإ فلتحاف ءرغصألا تام دقو مدقف «ناهبصأ ىلإ

 :لوقي هفلخ نم فتهي فتاه اذإ ؛هلجأ هرضح

 هكبت الو اهحلصأ كسفن هريغ ىلع يكابلا اهيأ اي

 هکلس يف كلست نأ كشوي كشوي كشوي هرثإ ىلع يكبت يذلا نإ

 ملف «هلهأ ىلإ عحرف «محو رعشقاف ءادحأ هفلحخ ري ملف تفتلاف :لاق

 هلوق نم ةدحاو لك تناكف «هبنح ىلإ نفدف «تام ىح اثالث الإ ثبلي

 .اموي كشوي

 :ربق نم اتوص عم هنأ ؛حیرش نب ديزي نع -۸

 ٤٤. :مقر فتاوملا ةلاسر يف هتلمكت رظنا (۲)
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 مكلكشك ةايحلا يف انارقأ اتكو مكلاثمأ انك دقف انلاثمأ مويلا نورت نإ

 مكلانن ال ةروصقم يق نحنو اهحاير يفست ءاديبلا كلقف

 مكريصم يهو انرايد كلف يلوعأف عحارب سيلف انم كي نمف

 نوريسي سان ناك :لاق « يمرضحلا راسي نب ناميلس نع - ۹

 :لوقي الئاق ربق نم اوعم ذإ رباقلاب
 اوريبست ال نأ لبق نم اويس بكرلااهيأاي

 ريصملاانسيلإ ايف اقح رادلا هذههف

 رودلا هن ستو مين يف منم مك

 ري ملا كاذ سش بل باذع يف رعآو

 نونوکت انک امک فوسو «نونملا بیر انریغف ءانک متنک امکف

 اذإف «رباقملا ضعب يف ةيمأ نب ناوفص ناك :لاق «يعشلا نع ٠-

 اورظنا :اولاق ةربقملا نم اوند املف «ةزانح اهعمو «تلبقأ دق نارين لعش

 :لوقی اعجوم انیزح ربقلا نم اتوص لحر عمسف لاق ءاذکو اذک ربق

 انيلإ نيمأاي كارسحو انيع ةن يعظلاب هللا معنا

 انيمأ بارتلا كسم نمو ر بقلا ةملظ نم تعزج ام اعزج

 يردت له :لاق مث «مهاحل اوبضحخأ ىح اوكبف «عم اع موقلا ربحأف :لاق

 .لوأ ماع تتام اهتحأ هذهو «ريرسلا ةبحاص :اولاق .ال :تلق ؟ةنيمأ نم

 .؟توصلا اذه نيأ نمف «ملكتي ال تيملا نأ انملع دق :ناوفص لاقن
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 عمسف ةربقم يف مئان لحجر ناك :لاق «دعس نب ثيللا نع ١-

 :فتهي افتاه

 انيلإ ميمأاي كارسحو انيع نيليلخلاب هللا معن

 اذإ لحرلا حبصأ املف «طحاس اهيلع يبأو اهعفني امو :لاق «بيحم اهباجأف

 ناذه :لاقف «عمس ام هربخأو «ربقلا نع هلأسف «كانه لجرو «رفحي ربقب

 نرقأل ينإ امأ ءاهيلع اطخاس تنك دقو ءامهمأ ةميمأ هذهو «يتنب اربق

 .اهاراو تح اهرمأ يلوو اهنع يضرف :لاق ءاهنع اضرلاب امهنيعأ مويلا

 هدنعو دوهيلا نم لحر تام :لاق «ناميلس نب رمع نع -۲

 «ةعيدولا عضوم فرعي ملف «ملسم نبا يدوهيلل ناكو ء«ملسمل ةعيدو

 اذإف «تبست نيع هنود نإف ”توهرب تئا :لاقف «يئابجملا ابيعش ربحأف

 هنإف ؛كابأ ع داف «كانه انيع تأت ىتح اهيلع شماف تبسلا موي يق تفح

 نيعلا ىتأ تح ىضمو لحرلا كلذ لعفف «ديرت امع هلأساف «كبيجيس

 تحت :لاق ؟نالف ةعيدو نيأ :لاقف «هباحأف ءاثالث وأ نيترم هابأ اعدف

 .هيلع تنأ ام مزلاو «هيلإ اهعفداف بابلا “"”ةفكسأ

 لظتسيل دعقف ءاربق لحجر رفح :لاق «تارفلا يأ نب سنوي نع ٣۳-

 يذلا دلبلل مسا وه :ليقو ؛تومرضحب رغب :ليقو ؛رافكلا حاورأ هيف عضوي نميلاب داو (۱)

 )٤۸۲/۱(. نادلبلا مجعم رغبلا هذه هيف

 .اهيلع أطوي يتلا بابلا ةبتع (۲)
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 «ريغص بقث اذإف رظنف «هرهظ باصأف ةدراب حير تءاجف «سمشلا نم هيف

 امأكو «بوضخم خيش اذإو رصبلا دم هيف رظني ربق اذإف «هعبصإب هعسوف

 .ءيش هردص ىلع هنافكأ نم يقب دقو «هنع اهيديأ طشاوملا تعفر

 ةيلهاجلا خويش نم اخيش نأ ؛رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع ٤-

 نأ لقع يذل يغبني ال «نهوقت كنأ ينغلب ثالث !دمحم اي :لاق “"ةاتعلا

 يه دبعت تناك ام ةكرات برعلا نإ :لوقت كنأ يغلب «نهب كقدصي

 دعب نم ثعبنس انإو «رصيقو ىرسك زون ىلع رهظتس كانأو ءاهؤابآو

 تناك ام برعلا نكر تتل «هديب يسفن يذلاو» : هللا لوسر لاقف «تومن نأ

 ؛نثعبتلو نتومتلو «رصیقو یرسک زونک ىلع نرهظتلو ءاهژابآو يه دبعت

 ىتوملا يف يناضت الو :لاق «هذه كتلاقم كنركذألف «ةمايقلا موي كديب نذخآلو

 ضبق تح خيشلا يقبف «كاسنأ الو ىتوملا يف كلضأ الو» :لاق «يناسنت الو

 ملسأف «رصيقو ىرسك زونك ىلع نيملسملا روهظ ىأرو و هللا لوسر

 ي هبيحن عمسي ام اررثك هاف باطخلا نب رمع ناكو «همالسإ نسحف

 رمع ناکف ل هللا لوسر هب هاو ناک ام هماظعإل ي هللا لوسر دجسم

 ذحأي نأ و هللا لوسر كدعوو تملسأ دق :لوقيف «هنم نكسيف هيتأي امر

 ."دعسو حلفأ الإ ةمايقلا موي دحأ ديب هل هللا لوسر ذحأي الو ‹كديب

 ٩١. :مقر لاوهألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
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 اهب رابتعألاو ةزانجلاب ةظعوملا باب

 نم ام» :ل هللا لوسر لاق :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٥-
 نم هعمسی مالکب ملکت الإ ‹یطخ یطخ ثالث هب یطخیف هریرس ىلع عضوي تیم

 !هاشعن ةلمهح ايو !هامدخ ايو !هاتوخإ اي :لوقي «سنإلاو نجلا نيلقفلا الإ هللا ءاش

 ام تفلخ «يب بعل امك نامزلا مكب بعلي الو «ينترغ امك ايندلا مكنرغت ال

 “(ينوعدوتو ينوعيشت متنأو «يبساحم ةمايقلا موي نايدلاو ‹يتثرول تكرت

 تعم :لاق 4ظ هللا دبع نب رباح نع رفعج يأ مع رباح نع ٦-

 الأ :هتلمح یدان «هربق ىلإ هب اودع لمحي نیح ناک اذإ» :لوقي يب هللا لوسر

 يودع نإ « ثلا مکوعآ هيف عقو ام مکیلإ وکش ذأ ينإ !هاتوخإ اي ينوعمست

 مكيلإ وكشأو «ينشغف «حصان يل هنأ يل مسقأو «ينردصي ملو يندروأف «ينعدخ

 ءينونمو ينوهلأ يئالخأ مكيلإ وكشأو «ينتعرص ؛اهيلإ تدنأمطا ىتح ينترغ ايند
 ىلع مهترثآو مهنع تيماح ادالوأ مكيلإ وكشأو «ينولذخو ينم اوؤربت مث
 ناکف هللا قح هنم تعنم الام لإ وكشأو «نوملسأ مث يلام اولكأف «يسفن

 راصف «يتنيزخ اهيف تقفنأ اراد مكيلإ وكشأو «يريغل هعفن ناكو «يلع هلابو
 دودلا تيب انأ :ينيداني ربق يف ىوثلا لوط مكيلإ وكشأو «يريغ اهناكس
 !هاتوخإ ايف ‹ةمقنلاو باذعلاو ةبرغلاو قيضلاو ةشحولاو دعبلاو ةملظلاو

 ناجحرج خيرات يف يناحرخلاو ٤ سودرفلا يف يمليدلا هجر حا «فيعض هداتسإ (۱)

۱ 

"4 - 



 روبقلا ةلاسر ۰ تابيغملا بانك

r niarا  

 راغصلاو رانلاب ترشب دق ينإف تيقل ام لثم اورذحاو متعطتسا ام ينوبنتجاف

 لوط ايو !هللا بنج يف تطرف ام ىلع هاترسح ايف «رابجلا زيزعلا بضغو

 نم نوكأف ةرك يل نأ ولف «ميح قيدص الو «عاطي عيفش نم يل امف !هاروبث

 وبأ يكبي مث :لاق «هترفح لخدي ىتح يداني مهدحأ رقي ام :لاق !نينسحلا

 .اذه ركذ اذإ رفعج

 ةزانج عبت اذإ ب هللا لوسر ناك :لاق « هللا دبع نب نوع نع -۷

 ."مالكلا لقأو «سفنلا ثيدح رثكأو «ةبآك هتلع

 لف ءادردلا ابأ نأ ؛هخايشأ ضعب نع يريرحلا ديعس نع -۸

 :4لظ ءادردلا وبأ لاقف ؟اذه نم ةزانج :لوقي وهو ةزانج يف الجر رصبأ

 .[٠٣:رمرلا] 2 نوت مهناو تيم كنا) :لک هللا لوق «تنأ اذه

 « ةزانج ىلإ 4ظ ءادردلا وبأ جرح :لاق «رباح نب ىحي نع -۹

 تیم ىلع نوکبی دغ یتوم !نیکاسم :لاقف «هيلع نوكبي تيملا لهأ ىتأو

 ٠ .مويلا

 .ناكو رتم امو يفعحلا رباجو رمش نب ورمع هيف ءادج فيعض هداتسإ (۱)
 نم الوصوم ءاحو ۱ ليسارملا يف دواد وبأ هجرحأ «تاقث هلاحرو لرم ثیدح )۲(

 نبا نعو «فيعض هدنسو ۳۲۷/۳ لماكلا ف يدع نبا هجرحأ رمع نبا نعف قرط ةدع

 ‹ةعيه نبا هيف :۲۹/۳ عمحا يف يمثيملا لاق ٠١٠٦/١١ ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ سابع

 هنأ امك .فیعض هدنسو «ىنكلا يف مكاحلا هجرحخأ نصح نب نارمع نعو .مالك هنيفو

 ۳۸٥/١. تاقبطلا يف دعس نبا هجرحأ السرم داور يبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم يور
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 «ةزانح سيق نب فنحألاب رم :لاق «يدعسلا رفز نب يلع نع ٠-

 .!مويلا اذه لثمل هسفن دهجأ نم هللا محر :لاقف

 فرع ةزانجلا مهيف تناك اذإ اوناك :لاق «يعحنلا ميهاربإ نع ١-

 .اثالث مهيف كلذ

 اعنقتم الإ ىرن امف «ةزانجلا عبقنل انك نإ :لاق «تباث نع -۲

 ىلع مويلا ةزانجلا ىرتل كنإو :تباث لاق .اركنم اعنقتم وأ ءايكاب

 .كحضيل هنإو مهدحأو «مهقتاوع

 يزعن نم يردن امف ةزانجلا عبتنل انك نإ :لاق «شمعألا نع -۴

 .موقلا نزح نم

 «هيلع ءاكبلا ةرثكو مهعزح ةدش نم هريغ نم هميمح فرعي امف «يحلا

 .كلذ ةماع تدقف تح تیب م :لاق

 رضح اذإ ريثك يبأ نب ىح ناک :لاق «فاسي نب رماع نع ٥-

 .هنزح ةدش نم هملكي هلهأ نم دحأ ردقي ملو «ةليللا كلت شعتي م ةزانح

 عمسف ؛ةزانج يف نسحلا عم انك :لاق «رانيد نب كلام نع ٦-

 كمحر تنأو انأ اذه :نسحلا لاقف ؟تيملا اذه نم :رحآل لوقي الحر

 .مهوأب انرخآ قحلی تح انرخآ ىلع نوسوبح متنا ! هللا
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 اخويشو ابابش ةرصبلاب تكر دأ :لاق «يرملا لاص نع -۷

 مهيف فرعيف «مهروبق نم اورشن مهنأك اهنم نوعحري «زئانجلا نودهشي

 .كلذ دعب ةدايزلا هّللاو

 يعشلا اهيفو ةزانح اندهش :لاق «باشخلا يرطق نع -۸

 دابعلا ةياغ توملا اذه :يبعشلا لاق تيملا نفد املف «ةفوكلا لهأ فارشأو

 .سانلا هتملكب ىکبأف .ايندلا راد يق

 يأ هلهأ ىلإ عجر املف «ةزانح رضح هنأ ؛عساو نب دمحم نع -۹

 .معطي نأ یبأو «هراهن انیلع صغنم موی اذه :لاقو «یکبف «هئادغب

 ملف «ةزانج يق ةداتق تدهش :لاق «عيطم يبأ نب مالس نع ٠-

 قتح يكبي لزي ملف «ةزانح يف يريرحلا تدهشو «فرصنا تح ملكتي

 هعبصإ اعضاو لزي ملف «ةزانج يف عساو نب دمحم تدهشو «موقلا قرفت

 قتح الاش الو اينمي تفتلي ام اقرطم «سأرلا عنقم «هباب ىلع ةبابسلا
 ري ملف ءالاشو اني رظنف «هتيتأ مث :لاق «مهب رعشي امو سانلا فرصنا

 .فرصنا مث تاملكب ملكتف «ربقلا ىلإ مدقتف ءادحأ

 عنقم «ةزانح يق يرصعلا ديلخح تدهش :لاق «ةداتق نع ( ٤١-

 .هلهأ ىلإ عحرو تيملا نفد تح ملتی «هسأر

 دبع نب فرطم دهش نم ينثدح يودعلا ملسأ نب لهس نع -۲
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 امأ هلل دمحلا :فرطم لاق «تيملا ىلع بارتلا يوس املف ةزانح يق هللا

 .هرفس عطق دقف اذه

 نب ناوفص عم انك :لاق «ردكنملا نب دمحم نب ردكنملا نع -۴

 يلص املف «دابعلا نم ارفن ركذو «مزاح وبأو يبأ اهيفو «ةزانج يف ميلس

 نم ءاعد ىلإ جاتحاو «هلامعأ تعطقنا دقف اذه امأ :ناوفص لاق ءاهيلع

 .اعيج موقلا هللاو ىكبأف ‹«هدعب نم هفلح

 يبأ ةزانح يف نسحلا تدهش :لاق «باطخلا دحاولا دبع نع ٤-

 ءايلم نسحلا فقو «بارتلا نم هنع مهيديأ اوضفن املف «يدراطعلا ءاجر

 ءاهتدباكمو ايندلا مومغ نم تحرتسا دقف ءاحر ابأ اي تنا امأ :لاق مث

 ابأ اي :لاقف «قدزرفلا ىلع لبقأ مث ءةليوط ةحار توملا يف كل هللا لعجف

 ىكبف :لاق «رثإلاب تنأو نحن اغنإو «رذح ىلع اذه لثم نك !سارف

 :لوقي ًأشنأ مت «قدزرفلا

 اولحرتو مهدعب اليلق انيقب اننأ ريغ مهنماحنأب انسلو

 دقلف !رشب ابأ اي هللا كمحر :لاق «نفد املف «بشوح ةزانحج يف ديز

 نم تنك دقلف !رشب ابأ اي هللا كمحر «مويلا اذه لثم نم ارذح تنک

 :لاق «كعرصم دعب يلجر ينلمحت ال تعطتسا نفل هللاو امأ ءاعزج تولا
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 لاقي ناك ةنيدملا لهأ نم الحر نأ ؛ يندملا ردكنملا نب دمحم نع - ٦

 .لحر ينامحت ال هللاو :لاقف «هبتنا مث "قهر هب ناک «دمحأ نب هللا دبع هل

 هب ترم هللا دبع نب نوع نأ ينغلب :لاق «مزح حا لیهس نع -۷

 .هبحن ىضق دقف اذه امأ :لاقف ةزانح

 نم لحر ةزانج دهش ديز نب رباح نإ :لاق «يئانها دنرم نع -۸
 هلخديل لزاف «هربق هتلخدأ ول !ءاثعشلا ابًأ اي :اولاق ءاهيلع ىلص املف «يحمل ا

 .هيلع ايشغم ربقلا نم لمتحاف «ربقلا نم ج رخي نأ لبق هيلع يشغف «هربق

 .امايأ هلهأ هركنُأ هناریج نم دحأ تام

 فط ةمامأ يو تیلص :لاق «يناهلألا جاجحلا يأ فس وپ نع 8٠~

 ىلإ خزرب اذه :ظ ةمامأ وبأ لاق ءاهدحل يق تعضو املف «ةزانحج ىلع

 .لوثعبي موي

 «ةرب نب عيبرلا انب رم :لاق يبأ انثدح :لاق «ربحا نب دواد نع ٥۱-

 :لاق مث «یکبف :لاق بيرق بیبح لحر هنإ «بیرغب سیل هن !هللا كمر

 .هتملكب اعيج موقلا هللاو ىكبأف :لاق !؟ءايحألا نيب تيملا نم برغأ نمو

 .لقع ةفجو هفس يأ )١(

 - ۳۹ -۔



 س

 :لاقف «ةزانج دوسألاب ترم :لاق «دوسألا يأ نب ةداوس نع -۲

 إو هلل ان .فطتحخملا داوسلا انأ نوكأ نأ تدك «نوعحار هيلإ ان
 ع

~oناتيبلا ناذه الإ مالسإإلا ق ديبل لقي :لاق «رعسم نج : 

 ندبلا اهموي تم يردت ال ندبلاكل انبر هلل نارفك الو انإف

 :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٤ ٠-

 تابهاذ ىفخت نيح نكسنو انتلباق زئانحملا اذإ عارن

 تاعتار تداع باغاملف عبس راغل ةلث ةعورك

 :يرهزلا دمحم نب ىلع دشنأ ٠-

 رادلا هذه نع يب داذي لب ریرس ىلع يب يناک

 :يشرقلا دمحم نب حلاص دشنأ ٠١-

 بناحج لك نم راصنألا هل اماست ةلقن لاحرلاو يسفنب ينأك

 دمحم نب حاص اذه نولوقي قفلا نم ليقف يع اولس اذإ

 .ةنيكسلاب توملا نومظعي اوناک :لاق «ةبالق يبا نع 0¥

 ةزانح مهيف تناك اذإو ؛سانلا تكر دأ :لاق «شمعألا نع -۸
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 لحر لک ىلإ ترظن «تعضو اذإف «نوملکتی ال اتومص اوسلجف ءاوءاحج

 .هنبأ وأ «هوحخأ وأ «هوبأ هنأک هردص ىلع هتوبح اعضاو

 :ةنييع نب نايفسل تلق :لاق «يرصبلا ديزي نب سابعلا نع -۹

 رشحلاب هوهبش :لاق ؟زئانجلا دنع توصلا ضفخ بحتسي ناك ءىش يأل

 لا عم الف نمخرلل تادّصَألآ تعشخو ۾ :لوقي هتعم امأ هللا ىلإ

 .[.ہط] 4 2 اسمه

 .ةليللا كلت ىشعتي ب ال ةزانج

 يت تام اذإ نانس يبأ نب ناسح ناك :لاق «يرملا لاص نع ١-

 ‹تيملا راد نم عمسي امك ءاكبلاو بيحنلا هراد نم تعم” تيم مهناروح

 هدلو ىلإ ترظن و «ةليللا كلت رطفي مل «فرصنا مث ءةزانجلا رضح اذإف

 .امايأ عوشخلاو ةنيكسلا مهيلع «هراد لهأو

 ردحأ وه :ةزانجلا فلح يشملا يف لاقي ناك :لاق «نايفس نع -۲

 .كيدي نيب تناك اذإ وهست ال نأ

 لوا يف ةزانجلاب هيلع اورم اذإ ناك هنأ ؛هلظ ةريره بأ نع -۴۳

 :لاق «يشعلا نم هيلع اورم اذإو «نوحيار انإف اودغا :لاق «راهنلا

 .نوداغ انإف «اوحور

 رصبأ :لاق «سبع ينب نم لحجر نع ديم نب نمحرلا دبع نع - ٤
-- 



 يف تنأو كحضتأ :لاقف «ةزانحج يف كحضي الحر هط دوعسم نبا

 .ادبأ كتملك ال هللاو !؟ةزانجلا

 كحضي لحر ىلإ رظن هلظ ءادردلا ابأ نأ انغلب :لاق «ةداتق نع ٥-

 نع كلغش ام «تيملا لوه نم تيأر اميف ناك امأ :لاقف «ةزانح يف

 .!؟كحضلا

 اندهش :لاق «نسحلا دلو نم لحر نع روصنم نب رشب نع

 :لاقف «هيلإ مسبتيو هبحاص ثدحي الحر ىأرف «ةزانح نسحلا عم

 .مسبتلا نع لغتشم كدي نيب يذلا يق ناك امأ !هّللا ناحبس اي

 .توصلا هدنع عفري نأ توملا نومظعي اوناك :نسحلا لاق

 اذإ ناميلس ناك :تلاق يبأ ةأرما ينتشدح :لاق «رمتعملا نع -۷

 .ةليللا كلت مني مل ةزانج يأ يف ناك

 دهشو ضايع نب ليضف لاق :لاق دمحم نب دمصلا دبع نع -۸

 .ربخت تنك ام تنياعو «رذحت تنك ام هللاو كاتأ !نالف اي :لاقف ؛ةزانح
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 ال لهأ ىلع سيل» :بب هللا لوسر لاق :لاق هل رمع نبا نع ٩-
 هللا الإ هلإ ال لهأب ينأكو «مهروشن موي الو «مهروبق يف ةشحو هللا الإ هلإ
 “(نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا :نولوقیو ‹مهسوؤر نع بارتلا نوضفني

 :لوقي لب يبلا تعم“ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس ما نع -۰

 ! هللا لوسر ای هاتأوساو :ةملس مآ تلاق (اوأدب امك ةارع ةافح سانلا رشحی)

 اي مهلغشي امو :تلقف «سانلا لغشي» :لاق ؟ضعب ىلإ انضعب رظني له

 .(لدرخلا ليقاثمو «رذلا ليقاثم اهيف « فحصلا رشن» :لاقف ؟هلا لوسر

 نم اوجرحخ اذإ سانلا نأ ينغلب :لاق «يبرع نب رضنلا نع ۷١-

 مهرب اهطوقي ةملك لوأ تناكو «هللا الإ هلإ ال :مهراعش ناك مهروبق

 .!انهحرا انبر :مهرحافو

 مهلکو «روبقلا نم نوجرخي :لاق «يماشلا رايس نع -۲

 طش او مزل مکی وج ار داعي :يدانم مهيدانيف :لاق «نوروعذم

 ا :اهعبتيف مهلك قلخلا اهيف عمطيف [٠«:فرسرا] 4 <

 رغ «قلخلا اهتم سابين ؤو [٠ه:فرحرلا] ٠ ويدن ااو ا ا

 .مالسإلا لهأ

 )١( :مقر هللاب نظلا نسح ةلاسر يف هجيرخت رظنا ۷۷.

 ) )۲لاوهألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ۲۳۲.
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 «نوحرخي :ههظ سابع نبا لاق :لاق «شايع نب ركب يأ نع -۳

 نيذلا سانلا ريغ سانأ ىلإو ءاودهع يتلا ضرألا ريغ ضرألا ىلإ نورظنيف
 :لاقف سابع نبا لثمت مث :لاق ءاودهع

 فرعت تنك يتلا رادلاب رادلا الو مهتدهع نيذلا سانلاب سانلا امف

 .مهنافكأ يف ىتوملا رشحي :لاق هل سابع نبا نع ٤-

 يتلا هنافكأ هيلعو «هربق نم تيل ثعبي :لاق «ةمركع نع - ٠

 ١ .اهيف نفد

 .هنافكأ ىق تيملا ثعبي :لاق «ةيلاعلا يبأ نع -۷

 مهنأ يغلب :ثيدحلا اذه رثإ يف لوقي يرملا لاص تعم :دواد لاق

 يههوخو ةريغتم «ةيلاب نادبأو ”ةمسد نافكأ يف مهروبق نم نوجرخي

 مهرودص نيب مهبولق ةرئاط «مهماسحجأ ةكهن «مهسوؤر ةثعش

 ‹فقوملا نم مهفارصنا دنع الإ «مهلئوم ام موقلا يردي ال «مهرجانحو
 ىلعأب حلاص ىدان مث «رانلا ىلإ هب فرصنمو «ةنجلا ىلإ هب فرصنمف

 دق امل ةعساو ةحرب كنم انرمغت مل تن نإ «هافرصنم ءوس اي :هتوص

 .!كريغ اه رفاغ ال يتلا مئارجلاو «ماظعلا بونذلا نم انرودص هب تقاض

 -نيدباعلا نم ناكو لضفملا يحأ- لهلهم نب لضفلا نع ۷
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 نم ناكو «بيجم هل لاقي ةدابعلاو عشحتلا نسح انل سيلج ناك :لاق

 :لاق «دوسا تح ماصو «مايقلا نع عطقنا ىتح ىلصف :لاق «لاجرلا لمجا

 تامو :لاق ءاقيدص هل يثراحلا رضنلا,نب دمحم ناكو «تامف ضرم من

 لعف ام :تلقف «بيحم توم دعب يمانم يف ادمحم تيأرف :لاق «هلبق دمحم

 ؟نسحلا كاذ ههجو فيكو :تلق :لاق «هلمعب قحل :لاق ؟بيج كوحأ

 ؟هلمعب قحل دق لوقت تنأو فيكو :تلق :لاق .بارتلاب هللا هالبأ :لاق

 يق لامعألا نأو «ىلبت روبقلا يف داسجألا نأ تملع امأ !يحأ اي :لاق

 موي نويحي م «ءيش مهنم ىقيي ال تح نولبب :تلق :لاق ؟ايحت ةرحآلا

 نويحي مث ءاتافر نوريصي ىقح هللاو نولبي !يحأ اي هللاو يأ :لاق «ةمايقلا

 اذِإ نمؤملا نأ انغلب :لاق «يركشيلا ىسيع نب ميهاربإ نع -۸

 عمو «كسمو درب اهيف ةحابيد امهدحأ عم ناكلم هاقلت هربق نم ثعب

 كلملا طلح هربق نم جرح اذإف «بارش هيف ةنحلا باوكأ نم بوك رحآلا

 اهايإ هلوانيف ةبرش رخآلا هل بصو «هيلع هشرف :لاق «كسملاب دربلا
 .ةنحلا لحدي تح ءادبأ اهدعب ًامظي الف ءاهبرشيف

 [۲:كررا) ¢ 2 اهلاقنأ رضرألا تَّجَرْخأَو ل :نايح نب لتاقم نع -۹

 ىلع اوراصو ءاهنطب نم مهتقلأ ىتوملا [هردد] 4 ج اًهَلاَقثَأ  :لاق
 .اهرهظ
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 ىلإ ثاَدْجَألا نم مُه اذاق رولا ف خفثو $ :لاق «نسحلا نع ٠“
 اوعمس امل مهروبق نم موقلا بو :لاق [ء٠:سبإ 4 ترولسن ّمهَبَر
 كناحبس :نونمؤملا لوقيو «مهسوؤر نع بارتلا نوضفني ةحيصلا
 .!كتدابع قح كاندبع ام (كدمحبو

 اوعم اذإف «مهروبق يق نولبي :لاق «هبنم نب بهو نع -۱
 اذإف «ضعب ىلإ اهضعب لصافملاو «نادبألا ىلإ حاورألا تداع ؛ةخرصلا

 نع بارتلا نوضفني مهلحرأ ىلع امايق موقلا بثو ؛ ةيناثلا ةخفنلا اوعم

 .مهسوۋر
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 لاقف «هاعدف «ةنسح هل ةزب هيلعو «هب رم اباش نأ ؛نسحلا نع -۲

 ‹«كندب ىراو دق ربقلا نأك «هلامجب بجعم «هبابشب بجعم مدآ نبا :هل

 ىلإ هللا ةجاح نإف «كبلق يواد !كحيو «كلمع تيقال دق كنأكو

 .مهبولق حالص مهدابع

 «زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلحخد :لاق «نارهم نب نوميم نع -۳

 هذه ىلإ هرعش يف ىهتناف ارعش هدشني وهو «رعاشلا يربربلا قباس هدنعو

 :تايبألا

 عحجه امدعب ةتغب ايانملا هتتأ انمآ توملل تاب حیحص نم مکف

 عنتما هتليحب هنم الو ارارف ةتغب توملا هءاح اذإ عطتسي ملف

 عفر هتوص نإو يعادلا عمسي الو اعنقم ءاسنلا هيكبي حبصأف

 عمج دق سمألاب ناك دق ام قرافو ٠٠ هليقم راصف دحل نم برقو
 عدي ةجاح اذ لالا يق امدعم الو ٠٠ هلال ينغلا توملا كرتي الف

 .هنع انفرصناو انمقف :لاق .هيلع يشغ تح يکييو برطضي رمع لري ملف

 :لاق «ةرمع يبا نبا نع ٤-

 لحألاو صيغنتلا لمأي ام نودو لمألا هرغدق يذلا اذه اي

 لحتري مثاولح بكرلا لزنمك  اهتنيزو ايندلا امنإ ىرت الأ
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 دکن اهشیعو دصر اهفوتح

 اهنكاس تاعورلاب عزفت لظت

 ضرغ ىدرلاو ايانملل هنأك

 لود اهكلمو قنر اهوفصو

 لذح الو نیل هل غوسي امف

 لضتنت رهدلا تانب هيف لظت

 لحرلا هل ىعسي ام ثراو ربقلاو

 :يل لاق الإ لوغم نب كلام ينيقل ام لق :لاق «ةيواعم يأ نع ٥-

 .انأش ربقلل نإ «ربقلا رذحاو مدقاو «ةايحلا كنرغت ال

 :لاق «ةيهاتعلا يأ نبا دشنا ٦-

 ةرش وذ صقوعامبرل

 تلعفام ىرثلا تلأس نإ

 ةمعنم اداسجأ تلكأو

 مقسي ملو ناك ام حصأ

 ةرطع حئاور دعب كيذؤي

 ةرخن مظعأو حولت ضيب

 :يرهوجلا ةمادق نب دمحم دشنأ -۸

 رودتانيلع ىحر ايانلا

 اياطخلل ىكب نم هللا محر



 روبقملا كربق ضرألا ف لض ام اذإ تنأ فيكو يرعش تيل

 روفاكلا كهحو رح يق رذام اذإ تنأ فيكف يرعش تيل

 :يركشيلا نوع نب هللا دبع نب هللا ديبع دشنأ -۹

 تاذللا صغنم كاتأدقول ةجح كدنع سيلو لوقت اذام

 تارمغ يف تنأو تلعس اذإو بحت ملف تيعد اذإ لوقت اذام

 تاكرتلا نم هفلخت اميف ازقاج كمكح سیلو لوقت وقت اذام

 تاقثب هلهأل تاقثلا سيل ةلحم تللح اذإ لوقت اذام

 :لوقيو يكيي لعجف ءةاضقلا ضعبل لر تايبألا هذه شنأف : :لاق

 .؟لوقي هارت اذام

 ئفط اذإ ناک : ىئاوتسدلا ماشه ةأرما تلاق :لاق «يثيللا نع ۰

 اذه دنع كاشغيل هنإ :هل تلقف ءميظع رمأ كلذ نم هيشغ جارسلا

 ىلإ ينقبس ناك ول :لاق مث ءربقلا ةملظ ركذأ ينإ :لاق ؟ىفط اذإ حابصلا

 يراد نم ةيحان ين لعجأ نأ تم اذإ تيصوأل فلسلا نم دحأ اذه

 :لاقف «هربقب هناوخ) ضعب رف لاق «تام یتح اریسی الإ ثکم امف :لاق

 .روذحما ىلإ هللاو ترص !ركب اب اي

 ف یلدی اتیم الحر تدهش :لاق «ناميلس نب رفعج نع - -4

 لهسي ن ىلع رداق هما نطب يف نينجا ىلع لهس يذلا نإ :لاقف «هترفح

 ..كيلع
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 تیأرف «ردبب تررم ينا 4 يبنلل لاق الحر نأ ؛يعشلا نع -۲

 يف بيغي ىتح هعم ةعمقعب لحر هبرضيف ضرألا نم جرخي الحر
 وبأ كاذ» :ك هللا لوسر لاقف ءارارم كلذ لثم هب لعفيف جرخي مث «ضرألا

 .(ةمايقلا موي ىلإ بذعي ماشه نب لهج

 ةكم نيب ريسأ انأ امنيب :لاق 4ظ هيبأ نع هللا دبع نب ماس نع -۳

 لحر اذإف «ةربقع تررم ذإ ءةاودإ "”بقحم انأو «ةلحار ىلع ةنيدملاو

 !هللا دبع اي :لاقف اهرجي ةلسلس هقنع يف «اران بهتلي هربق نم جرح
 وعدي امك وأ «يمساب ينفرع يردأ ام هللاوف «حضنا !هللا دبع اي «حضنا

 ال !هللا دبع اي «حضنت ال !هللا دبع اي :لاقف «رحخآ جرحخو :لاق سانلا

 .هربق ىلإ هداعأف «ةلسلسلا بذتحا مث ؟حضنت

 .ةحجوعم اهسوؤر ديدح نم لمعت طايس :ةعمقملا )١(

 ٤١/١ ١( ةيادبلا) هيزاغم يف يومألا هجرخأ «يوقلاب سيل وهو دلاجج هيفو «لسرم هدانسإ ()
 السرم ٠۷١/١ ةبيش يبأ نبا هحرحأو فنصملا قيرط نم ۸۹/۳ لئالدلا يف يقهيبلاو

 تابنجب رئاس انأ انب :لاق :هظفلو رمع نبا نع الوصوم ءاحو «ملسم ثيدح نم اضيأ
 !هللا دبع اي ءينقسا !هّللا دبع اي :ينادانف ءةلسلس هقنع يف ريفح نم لحجر جرح ذإ ردب

 يف ريفحلا كلذ نم دوسأ جرحو ؟برعلا ةياعدب يناعد وأ يما فرعأ يردأ الف «ينقسا
 ىلإ داع ىقح طوسلاب هبرض مث ءرفاك هنإف «هقست ال !هللا دبع اي :ينادانف طوس هدي

 ودع كاذ :لاق .معن :تلق ؟هتيأر دق وأ :يل لاقف هتربحأف اعرسم ب يبنلا تيتأف هترفح
 هاور ٠۷/١: عمحما يف يميل لاق .ةمايقلا موي ىلإ هباذع كاذو ماشه نب لهج وبأ هللا
 .فيعض وهو ةريغملا نب دمحم نب هللا دبع هيفو ٠٠٠/١ طسوألا يف يناربطلا

 .ءاملا نم اريغص ءانإ يعم فدرم يأ (۳)
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 اذإ ةفرغ روصنم نب رشبل ناک :لاق «ناورم نب رهزأ نع ٤-

 .روبقلا ىلإ رظني نابحلا ىلإ اهباب حتفو اهلخد رصعلا ىلص

 ةكم نيب ريسي بكار امنيب :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٥-

 ادفصم اران بهتلی هربق نم جرح دق لحجر اذإف ؛ةربقع. رم ذإ «ةنيدملاو

 رخآ جرحو :لاق «حضنا !هللا دبع اي «حضنا !هللا دبع اي :لاقف «دیدحلاب

 يشغو :لاق «حضنت ال !هللا دبع اي «حضنت ال !هللا دبع اي :لاقف «هولتي

 ضيبا دقو حبصأو :لاق «جرعلا ىلإ هتلحار هب تلدعو «بكارلا ىلع

 نأ ىهنف «كلذب هل نامثع ربحأف :لاق .ةماغث هنأك راص ىتح هرعش

 .هدحو لحرلا رفاسي

 :لاق ‹لحر نع وأ هنع ةرصبلا لهأ نم لحر ةعزق يبأ نع ٦-

 ام :انلقف «رامح قيهن انعم“ ذإ «ةرصبلا نيبو اننيب ىقلا هايملا ضعب يف انررم

 «ءيشلاب هملكت همأ تناكف ءاندنع ناك لحر اذه :لاق ؟قيهنلا اذه

 لك هربق دنع قيهنلا اذه عمس تام املف «كقيهن يقهنا :ام لوقيف

 .!!ةليل

 تناکو ةنيدملا لهأ نم لحر ناک :لاق «رانید نب ورمع نع -۷

 «تتام مث ءاهدوعي اهيتأي ناكو «تكتشاف ةنيدملا ةيحان يف تحأ هل

 يسن هنأ ركذو هلهأ ىلإ عجرو تنفد املف ءاهربق ىلإ اهلمو اهزهجف

 هاشبنف «ربقلا ايتأف هباحصأ نم لحرب ناعتساف «ربقلا يف هعم ناك اسيك
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 عفرف «يتحخأ لاح يأ ىلع رظنأ ىتح حنت :لجرلا لاقف «سيكلا ادجوف

 «ربقلا ىوسو «هدرف اران لعتشي ربقلا اذإف «نبللا نم دحللا ىلع ام ضعب

 نع لأست ام :تلاقف «يتحأ لاح ناک ام ينيربحخأ :لاقف «همأ ىلإ عحرو

 الو ءةالصلا رخؤت تناك :تلاق .ينيربحنل :لاق ؟تكله دقو كتحأ
 اهنذأ مقلتف ءاومان اذإ ناريجلا باوبأ يتأتو «ءوضوب نظأ اميف يلصت

 .مهثيدح ج رختف مهباوبأ

 نب فسوي دنع اسلاج تنک :لاق «بشوح نب درم نع -۸

 هل لاقف «ديدح نم ةحفص ههحو ةقش نأك لحر هبنح ىلإو «ورمع

 هذه تيتأ دق اباش تنك :لاق :تيأر ام ادنرم ثدح :فسوي

 مث «روغثلا هذه نم رغث لإ جرحأ :تلق «نوعاطلا عقو املف «شحاوفلا
 ءاربق ترفح دق ءاشعلاو برغملا نيب ةليلب يب اذإف «روبقلا رفحأ نأ تيأر

 كلذ يف نفد ىح «لحر ةزانجب لبقأف «رخآ ربق بارت ىلع ئكتم انأو

 ىقح «نيريعبلا لثم برغملا نم ناضيبأ نارئاط لبقأف «هيلع اووسو ربقلا
 اهدحأ ىلدت م ءهاراثأ مث «هيلحر دنع رحآلاو «هسأر دنع امهدحأ طقس

 «ربقلا ريفش ىلع تسلح تح تئحف «هريفش ىلع رحاآلاو ربيقلا ي

 هتعمسف «هوقح ىلإ هديب برضف :لاق «ءيش يقوح الم ال الحجر تنکو

 يشم اربك امهبحست نيرصمم نيبو يف كراهصأ رئازلا تسلأ :لوقي
 قتح ربقلا ًالتما ةبرض هبرضف :لاق كلذ نم فعضأ انأ :لاقف ؟ءاليخلا

 ثالث هبرض ىح «لوقلا لثم هيلع داعأو داع مث :لاق ءانهدو ءام ضاف
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 مث :لاق ءانهدو ءام ضيفي ربقلا نأ ركذيو «هل لوقي كلذ لك تابرض

 برض مث :لاق ؟هللا هسکن سلاح وه نیا رظنا :لاقف «يلإ رظنف هسأر عفر

 رظنأ تذحأ مث :لاق «تحبصأ ىتح يتليل ةيقب تطقسف « يهحجو بناح

 .هلثم وأ اذه وحن ركذو :لاق «يسولج ركذأو «هلاح ىلع ربقلا ىلإ

 هنأ هلضف نم ركذ رغثلا لهأ نم خيش تارف نب نسحلا نع -۹

 ةبوت نع هلأسف «لحر هاتأو موي تاذ -قاحسإ ابأ ينعي- يرازفلا دهش

 قدصلا هللا ملعو «هتين تحص نإ «معن :لاق ؟ةبوت نم هل له :شابتلا

 ريغل مههوجو اموق دحأ تنكو «روبقلا شبنأ تنك :لحرلا لاقف «هنم

 هرب يعازوألا ىلإ بتكف «ءيش كلذ يف يرازفلا دنع نكي ملف .ةلبقلا

 هلا ملعو «هتين تحص اذإ هتبوت لبقت :يعازوألا بتكف «شابنلا رمأب

 «ةلبقلا ريغل مههوحو اموق دجي ناك هنإ :هلوق امأو «هلوق نم قدصلا

 .ةنسلا ريغ ىلع اوتام موق كعلوأف

 ليق :لاق «يسيقلا ىسيع نب هللا دبع نب نمؤملا دبع نع ٠٠١ ٠-

 رمسم وه اذإف الحر تشبن :لاق ؟تیأر ام بجعُا ام :بات ناک شابنل

 .هیلحر ي رحخآو هسأر يف ریبک رامسمو «هدسحج رئاس يف ريماسملاب

 تنك نم ةماع ناك :لاق ؟كتبوت ببس ناك ام :رحآ شابنل ليق :لاق

 ( .ةلبقلا نع هجولا لوحم هارأ تنك ؛شبنأ

 نب كام” بسحأ يحلا خايشأ ضعب نع يفنحلا ناملس نع ١-
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 كرهاوظ نكسأ ام :لاقف ءروبقلا نيب هلظ ءادردلا وبأ رم :لاق «برح

 .يهاودلا كلحاود قو

 قدنح رفعج وبأ رفح امل :تلاق «همأ نع شيرجمللا يبأ نع - ۲

 .هدی ىلع اضاع باش يئرف «مهاتوم سانلا لوح ةفوكلا

 لضف ناك :لاق «هل خيش نع ناسغ نب لضفملا نع - ۴

 لهأ اي :تيدانف «رباقملاب تررم :لوقي ءايندلا يق دهز ركذ ذإ يشاقرلا

 ةبانإلاو تابحإلاو كسنلا لهأ ايو !ةقافلاو ةجاحلاو ةنكسملا لهأ ايو

 اوباحأ اونوكي م نإ يرمعلو «مهنم ةقرف يلع تدر امف !داهتجاللاو

 .ارابتعا اوباجأ دقل اباوج

 ىلع تيب :ناتیب مدآ نبال :لاق «رازیعلا نب هللا ديبع نع ٤-

 ضرألا رهظ ىلغ يذلا ىلإ دمعف «ضرألا نطب يف تيبو «ضرألا رهظ

 ام هيف عضوو ‹«بونحجلل اباوبأو لامشلل اباوبأ هيف لعحو «هنیزو هفرحزف

 ىتأف «هبرحأف ضرألا نطب يق يذلا ىلإ دمع مث «هفيصو هئاتشل حلصي

 ال :لاق ؟هيف ميقت مك هتحلصأ دق كارأ يذلا اذه :لاقف ‹تآ هيلع

 اذهب رقت :لاق «يماقم هيف :لاق ؟هيف ميقت مك «هتبرحأ يذلا :لاق «يردأ

 !!لقعت لحر تنأو كسفن ىلع

 «ةزانح يف ناك هنأ ؛صاعلا يبأ نب نامثع نع نسحلا نع ٠-
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 :لاقف «ضارعإلا ضعب هيف هلهأ نم لحر رمف «فساحخ ربق ىلإ سلجف

 ‹ءاقيض اتيب هارأ :لاق «كتيب ىلإ علطا :لاق «ءاح املف !نالفاي :لاقي

 هيف اتیب تکرت دقو «ةحوز الو بارش الو ماعط هيف سیل «ءاملظم ءاسبای

 لاو امأ «تقدص :لاق «كتيب هللاو اذه نإف :لاف «ةحجوزو بارشو ماعط

 تأرف ربق يف ةأرما تعلطا :لاق «بذوش نب ةرمض نع ٦-

 'جودنك :تلاق -دحللا ىنعي- ؟اذه ام :اهعم ةأرمال تلاقف «دحللا

 يف اذه يعضف يبهذا :لوقتف «ءيشلا اهيطعت تناكف :لاق «لمعلا

 فتاه اذإ رباقملا يق يشمأ انأ انيب :لاق «ينانبلا تباث نع - ۷

 نم مکف «اهنوکس كنرغي ال !تباث اي :لوقي وهو يئارو نم فتهي

 .ادحأ رأ ملف تفتلاف :لاق ؛اهيف مومغم

 نم مه اي :لاقف «ةربقم ىلع نسحلا رم :لاق «ميشه نع-۸

 .!؟بورکم نم اهیف مکف «مهتکسُا ام رکسع

 نب نيعأ تنب راونلا تتام :لاق «نيسح نب نایفس نع ٩۱-

 يوس املف ءاهتزانج يف نسحلا جرحخف «قدزرفلا ةأرما يعشاجا ةعيبض

 :لوقي ًاشنأف قدزرفلا ماق «بارتلا اهيلع

 :قودنصلا وهو برعم يسراف (۱)
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 اقيضأو اباهتلا ربقلا نم دشأ ينفاعت م نإ ربقلا ءارو فاحأ

 اقدزرفلا قةوسي قاوسو فينع دئاق ةمايقلا موي ينعاح اذإ

 اقرزأ ةدايقلا لولغم رانلا ىلإ یشم نم مدآ دالوأ نم باح دقل

 ؟سانلا لوقي ام :نسحلا لاقف :لاق .ذغموي سانلا يكبي هللاو ناكو :لاق
 ‹«سانلا ريخي تسل :لاق .سانلا رش انأو «سانلا ريخ تنأ :نولوقي :لاق

 هلإ ال نأ ةداهش :لاق ؟مويلا كلذل تددتعا ام :لاق .سانلا رشب تنأ الو

 .هيقف ريغ نم اهذح :نسحلا لاق .ةنس نيعبس ذنم هللا الإ

 اهيف ةزانج ىف نسحلا تعمس :لاق «لازه نب ةملس نع ٠-

 ابأ اي :نسحلا لاقف «توملا نوركاذتي ربقلاب نيفاح موقلاو «قدزرفلا

 نينامت ذنم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاق ؟مويلا كلذل تددعأ ام !سارف

 .رشبأو اهيلع تبثا :نسحلا لاقف .ةنس

 ةثالثلا ركذف :لاق قدزرفلا نإ انباحصأ ضعب دازو :دمحم وبأ لاق

 .نسحلا یکبف :لاق « تایبأ

 ءاحر يأ ةزانحج تدهش :لاق «ريقس نب راكب نع ١-

 ريفش ىلع انمامأ نسحلاو «يبأ عم ريقلا نم توندف :لاق «يدراطعلا

 .ربقلا ىلع ادودمم ىموي هتيأرف «هتلابق قدزرفلاو «ربقلا

 اسلاج نسحلا تيار :لاق رقصلا نب راكب نع تاقبطلا يف دعس نبا دنعو لصألا يف اذك (1)
 ملو هريغي ملف ضيبأ بوث ربقلا ىلع دم دقو دحللا لايح يدراطعلا ءاجر يأ ربق ىلع

 ك
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 تابيغملا بانک
 رودقلا ةلاسر

 ءاجر يأ ةزانحج يف تنك :لاق «ريقس نب راكب نع-۲

 ىلإ اورظنا :نولوقي سانلا لعجف «نايشمب نسحلا عم قدزرفلاو يدراطعلا

 -قدزرفلا نونعي- سانلا رش ىلإ اورظناو -نسحلا نونعي- سانلا ريح

 :نولوقي :لاق ؟سانلا اولوقي ام !سارف ابأ اي :لاقف ‹مهوق نسحلا عمسف

 رشب تنا الو «سانلا ريخب انأ ام :لاق «سانلا رش ينإو «سانلا ريح كنإ

 :لاقف «قدزرفلا هعمو ربقلا ريفش ىلع نسحلا سلح ربقلا ايتأ املف «سانلا

 لاقف «ةنس نينامت ذنم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاقف ؟مويلا اذه تددعأا ام

 .نينامن دقعو ءاذكه هديب نسحلا

 ‹قدزرفلا لاسو نسخلا تدهش :لاق «ةملس نب داهح نع -۳

 الإ هلا ل نأ هداهش :لاق ؟مويلا اذه. تددعأ ام :لاقف ؛ةزانج ق نحو

 .هللاو هيقف  :لاقف .هّللا

 انيلع جرح ذإ ةياثإلاب ان انيب :لاق «بائرلا نب ثريوحلا نع ٤-

 :لاقف «ديدح نم ةعماح يف اران هسأرو ههجو بهتلي ربق نم ناسنإ

€ 

 ام يردت !ديعس ابآ اي :قدزرفلا لاقف «هتلابق دعاق قدزرفلاو «ربقلا نم غرف تح هركني

 موبلا ربقلا اذه ىلع دعق :نولوقي :لاق ؟!سارف ابأ اي نولوقي امو ءال :لاق ؟ءالۇھ لوقي

 لاقف .كايإو ينونعي :لاق ؟كاذب نونعي نمو :لاق .ةرصبلا لهأ رشو ةرصبلا لهأ ريح

 تددعأ ام :ينربخأ نكلو ءاهرشب تسلو ةرصبلا لهأ ريخب تسل !سارف ابأ اي :نسحلا

 امو :لاق !ديعس ابأ اي تددعأ ريثكلا ريخلا :لاق .دحللا ىلإ هديب ًاموأو ؟عجضملا اذه

 تددعأ ريثكلا ريخلا :نسحلا لاق .ةنس نينامث ذنم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاق ؟وه
 ابًأ اي

 .!سارف

TV 

F۳۹ 



 «هكر دأف «رفاكلا قست ال :لوقي هرثإ يف رخآ ناسنإ جرحخو «ينقسا ينقسا
 :لاقف ءاعيمج ربقلا الحد ىح هرح مث «هبكف «ةلسلس يرطب ذحخأف
 «ةيبظلا قرعب توتلا ىقح ءيش ىلع اهنم ردقأ ال ةقانلا ترفنف :ثريوحلا

 تحبصأ ىح تبكر م «ةرحآلا ءاشعلاو برغملا تيلصف تلزف « تكر بف

 ام هللاو !ثريوح اي :لاقف «هتربحخأف ظ د باطخلا نب رمع تيتأف «ةنيدملاب

 نم ةخيشم ىلإ هل رمع لسرأف ءاديدش اربح ينتربحأ دقلو «كمهتأ
 اذه نإ :لاقف «ثريوحلا اعد مث «ةيلهاجلا اوكر دأ دق ءارفصلا ىفنك

 «مهٹدحف «ينتثدح اع ثریوح ای مھٹدح ءهمهتأ تسلو ءاثيدح ينربحأ

 يل تام رافخ ينب نم لحر اذه «نينمولا يس اب ام افرع اف زاوا

 نم الحر ناك !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف «هنع ها رمع مهأسف «ةيلهاجلا

 .اقح فيضلل ىري نكي ملو «ةيلهاجلا لاحر

 زيزعلا دبع نب رمع تيتأ :لاق «يظرقلا بعك نب دمحم نع -°
 !بعک ما نبا اي :لاقف «هيلإ رظنلا تمدأ هيلع تلحد املف «ةفيلحخ وهو

 !نينمؤملا ريمأ اي لحأ :تلق !ةنيدملاب يلِإ رظنت تنك ام ارظن يلإ رطنتل كنإ

 :لاقف كرعش نم ثرو «كنول نم ريغتو «كمسح نم لحن ام ينبجعأ
 «يتنحو ىلع ياتقدح تطقس دقو «ربقلا يق ثالث دعب ينتيأر ول فيك
 .ةركن يل دشأ تنك «يمفو يرخنم نم دودلاو ديدصلا جرحخو

 :لاقف ءاثيدح نفد ربقب كب يبنلا رم :لاق بط ةريره يبأ نع - ١
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 روبقلا ةلاسر تابيغملا بانك

 اذه اھ دیزی -ماشه وبأ كش- نولفنت وأ نورقحت امم ريخ نيتفيفخ نيتعكرل»

 '«مكايند ةيقب نم هيلإ بحأ هلمع ي

 امنإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق ظ ن نها رماع نب ةبقع نع -۷

 عارف يف عرذأ ةعبرأ ىلإ مكدحأ ريصم

 يفكي امنإ» :ة هللا لوسر لاق :لاق هلظ هل سابع نبا نع -۸

 عارذ يف عرذأ ةعبرأ عضوم ىلإ مكدحأ يصب امنإو ءهسفن هب تعنق ام مکدحأ

 "«هرخآ ىلإ رمألا ريصي امنإو ءربشو

 باب دنع ناك املف «هب يتأف رحبلا يف ناك ءنجلا ةدرم نم درام لإ خا

 خيشلا لاق .نسح بيرغ ثيدح :لاقو ۳١( دهزلا) هدئاوز يف دعاص نبا هجرحأ (۱)

 ‹مهضعب هيف ملكت دق يعافرلا نأ الإ «ملسم لاحر مهلك تاقث هلاحر هدانسإ : ينابلألا

 هب درفتي مل نکلو . .هفعض ىلع: نيعمج مهتيأر :يراخبلا لاق .. .يوقلاب سيل :ظفاحلا لاق

 نم ۲۸۲/۱ طسوألا یف يناربطلا اذکو ۲۲۰/۲ ناهبصُا راب يف ميعن و بأ هجرحأ دقف

 قيرطلا هذه نم ثيدحلا حصف «ملسم طرش ىلع حيحص دانسإ وهو نيرحآ نيقيرط

 .تاقث هلاحرو :يمثيملا لاقو نسح دانسإب يناربطلا هاور :يرذنملا لاق دقو هلل دمحلاو

 يف ریثک نبا لاق ۲٤٠۰/٥۱ خيراتلا يف ركاسع نباو ٥ لئالدلا يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 ملعأ ىلاعت هللاو فعض هدانسإ فو «ةراكن هيفو «بيرغ ثيدح اذه ۱۷١/۷: ةيادبلا

 .باوصلاب

سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ «يكملا ليعام إو عروم نب ميعن فعضل ؛فيعض هدانسإ (۳)
 

erيأ نبا هجرحأو اعوفرم دوعسم نبا نع لال نبا ىلإ عماحلا يف يطويسلا هبسنو  

 .دوعسم نبا ىلع افوقوم ٠٤۸/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠١١/۷ ةبيش

۳۹ | 
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 لاقف «طئاحلا ءارو نم هب ىمر مث «هعارذب هعرذف «ادوع ذحأ هراد

 ؟دارأ ام نوردت :لاقف «دراملا عنص يذلاب ربحخأف ؟اذه ام :هلط ناميلس
 نم اذه لثم ىلإ ريصت امنإف «تئش ام عنصا :لوقي هنإف :لاق ءال :اولاق

 .ضرالا

 ءانفأب اروطس روبقلا هذه ىلإ اورظنا :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٠-

 اونکس « ءاقل يف اودعبو «مهرازم يت اوبرقو «مهططح يف اونادت ءرودلا

 برخ رماعو «شحوم نکاسب عم نمف «اوبرحأف اورمعو «اوشحوأف
 .؟روبقلا لهأ ريغ

 :طق نهلثع. قئالخلا عمست م ناتليلو ناموي :لاق «نسحلا نع -۱

 امويو «ةمايقلا موي اهتحيبص ةليلو ءاهلبق تبت م روبقلا لهأ عم تيبت ةليل
 امإ كباتك ىطعت امويو «رانلاب امإو ةنحلاب امإ هللا نم ريشبلا كيتأي
 .كلامشب امإو ‹«كنيميب

 نم ةرفح ربقلا» :كلك هللا لوسر لاق :لاق 4ه رمع نبا نع -۲
 '«ةدجلا ضاير نم ةضور وأ « منهج رفح 7

 لاق زيزعلا دبع نب رمع نأ انغلب :لاق «سنوي نب لضفملا نع ٣-

 يقارعلا لاق .ضيعض هدانسإ : :بجر نبا لاق (11) ربقلا باذع باتك يف يقهيبلا هحرحأ (۱)
 ةي نأ تیدح نم یاریطلاو 1۳۹/۲ یدمرتلا هاور : ۲۹۱۸/٩: ءایحإلا جيرخت يق
 امهفعضو .فيعض امهدنسو ةريره يبأ ثيدح نم ۲۷۲/۸ طسوألا يف يناربطلا هاورو
 .كلذك بحر نبا
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 تادیغملا بانک
 رولا ةلاسر

 :لاق «نالف يالوم :لاق ؟كابأ نفد نم !ةملسم اي :كلملا دبع نب ةملسمل

 « هب ينثدح ام كثدحأ انف :لاق «نالف يالوم :لاق ؟ديلولا نفد نمف

 يلخيل بهذ «مهروبق ين مهعضوف «ديلولاو كابأ نفد امل هنأ ينثدح

 اذإ ةملسم اي رظناف «مهتيفقأ يف تلوح دق مههوحجو دحو «مهنع دقعلا

 وأ ؟موقلاب لزن ام يب یرت له رظناف «يهجو سمتلاف ينتنفدف «تم انأ

 «هربق يث هتعضوو رمع تام املف :ةملسم لاق ؟كلذ نم تيفوع له

 ( .هناکم وه اذإف ههجو تسملف

 لحجر ينثدح يلصوملا هللا دبع نب نمؤملا دبع هللا دبع يبأ نع - ٤١

 :لاق «روبقلا نع تفشك ةديدش حير انتباصأ :لاق ةلمرلا لهأ نم

 اندنع اخيش انركذف :لاق ءةلبقلا نع اولوح دق مهنم ةعامج ىلإ ترظنف

 هربق ىلإ انجف لاق ءالضاف ناک اموی رشع دحأب كلذ لبق تام دق ناک

 .كلذ ىلع هللا اندمحف «رثأ هفنأب اذإو «ةلبقلا ىلع وه اذإف

 «يل ةنبا تتام :لاق «لحر ينثدح :لاق «نمؤملا دبع نع ٥-

 «ةلبقلا نع تلوحت دق يه اذإف «ةنبل حلصأل تبهذف «ربقلا اهتلزنأف

 تممتغا !تبأ اي :تلاقف «مونلا ىف اهتيرأف ءاديدش امغ كلذل تممتغاف

 اهنأکف :لاق «ةلبقلا نع نيلوحم روبقلا نم يلوح نم ةماع «ينتيأر ال

 .رئابكلا ىلع نورصم مهو اوتام نيذلا ىرت
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 :لاقو «زيزعلا دبع نب رمع ينعدوف ناسارحخو قارعلا ىلع ينلمعتساف

 يف ضكتري وه اذإ هدحل يف ديلولا تعضو نيح ينإف «هللا قتا !دیزی ای
 .هنافكأ

 زيزعلا دبع نب رمع تعم :لاق «نوميم نب ورمع نع -۷

 تةبعكلا برو شاع «يأ هللاو شاع :هنبا لاقف «هقنع ىلإ اتعمح دق

 .هدعب رمع اهب ظعتاف :لاق «ةبعكلا برو كوبأ لحوع :تلقف

 دنع اسلاج تنك :لاق « يلوعملا دومحم نب ديمحلا دبع نع -۸

 ال بحاص انعمو اجاجح انجرح انإ :اولاقف «موق هاتأف 4 سابع نبا
 اندحلو ءاربق هل انرفحف ءانقلطنا مث «هانأيهف «تامف «حافصلا اذ ايتا یتح
 «هانک رتف ىدحللا ألم دق "دوسأب نحن اذإ ؛هدحل نم انغرف املف «هل

 ألم دق دوسأب نحن اذإ ؛هدحل نم انغرف املف «رحآ اناکم هل انرفحو
 هب لغي يذلا لغلا كلذ :ههظ سابع نبا لاقف «كانيتأو هانكرتف «دحللا

 اهلك ضرألا مترفح ول هديب يسفن يذلاوف ءاهضعب يف هونفداف ءاوقلطنا
 هل ناك "ءيت هلهأ انيتأ انعحر املف .هانفدف انقلطناف ءاهيف هومتدحول
 «ماعطلا عيبب ناك :تلاقف ؟كحوز لمع ناك ام :هتأرمال انلقف ءانعم

 .تايحلا نم ميظعلا :دوسألا )١(
 .عاتم ریغصت (۲)
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 رونقلا ةلاسر تابيغملا بانك

 .هيف هيقليف هلثم بصقلا ضرقي مث «هلهأ توق هنم موي لك ذحأيف

 «هلسغأل تيم ىلإ تيعد :لاق «ةاشلا بحاص قاحسإ يبا نع -۹

 .فلسلا متشي ناك هنأ اوركذ :لاق .هلسغا ملو تحجرخف :لاق ءاهمظع

 ةمايقلا موي ناك اذإ» :إب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع - ٠

 مشوأ ىقليف «ةرمز يف اللا دمحم ةمأ لعجف «نيرحآلاو نيلوألا هللا عج

 ءالؤه :نولوقیو «مهیلع نوملسیو «مهنوقناعیو «مهنوحفاصیف «مهرخآ

 .(ايندلا يف انل نورفغتسيو انيلع نومحرتي اوناك نيذلا انناوخإ

 هللا طلس الإ مهنم دحأل متاش ايندلا نم جراخ دحأ نم امف» :ل4 ىبنلا لاقف

 ةمايقلا موي ىلإ هملأ دجي هم ضرقت [هربق ين] ةباد هيلع

ق -هام“ دق- ةوافطلا نم لحجر ينثدح ديز نب دامح نع -۱۴۱
 :لا

 .هربق يث هر ملف «هربق يف ايش ج اعأل تبهذف ءاتيم انفد

 انآ تلحد ينانبلا تباث تام امل :لاق «حيبص نب عيبرلا نع ¬۲

املف «هربق رفعج وبأ رسحجو ليوطلا ديمو
 انلعجو «هدحل يث هانعضو 

هرب ملف رظنف «هسأر يلي ام دیم ناکو «نیلا هيلع يوس
 راف «هرق يث 

 :ينابلألا لاقو .فيعض هدانسإ :بحر نبا لاق ٠٦۹/۲ ةنسلا يٽ مصاع يبا نبا هجر ()

رضنلا نب ورمع ريغ نوقثوم هلاجرو «فيعض هدانسإ
 امأو «نازيملا يت امك لوهجج هنإف 

 .تاقثلا يف هركذف نابح نبا
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 ديه ىتأف ءانعجرو بارتلا هيلع انيوسو «سانلا نتفت ال هيلإ ًاموأو انيلإ
 هنع شبنف ليخلا يف ءاح ليللا يف ناك املف «ربخلا هربخأف يلع نب ناميلس
 «هتنبا انيتأ حبصأ املف «فرصنا مث «هيلع ىوسف «هربق يث هدج ملف
 :انلق «هربق نم هومترفن دقو الإ مكارأ ام :تلاقف «هعينص نع اهانلاسف
 ىف هللا وعدي ةنس نيسمخ ثكم هنأ مكثدحأ :تلاق ؟كلذ فيكو «لحأ

 يف ةالصلا ادحأ تيطعأ تنك نإ !بر اي :لاق «رحسلا ناک اذإ هتالص
 .ءاعدلا كلذ دريل -هللا ءاش نإ- هللا نکی ملف ءاهینیطعأف هربق

 يمانم يق ةليللا هتيأر وه الإ هلإ ال يذلا هللاو انأ :رسح لاق :عيبرلا لاق

 .هربق ي يلصي امناف «رضحخ باين هيلعو

 مايأ يحأ تام :لاق «يلجبلا فيرط نب ديزي نع ٣-
 ىلع ىرسيلا ينذأ نإف «هربق ىلع يسأر تعضو «عضو املف "محامجلا
 لاق هللا :لوقي هتعمسف ءافيعض اتوص هفرعأ يحخأ توص تعم ذإ ربقلا
 .مالسإلا :لاق ؟كنيد امف :رحآلا

 خا هل ناکو «لحر تام :لاق «ميركلا دبع نب ءالعلا نع ٠ ۳٤-
 يسأر تعضو سانلا فرصنا املف «هانفدف :هرحأ لاقف ءرصبلا فيعض
 ؟كيبن نمو ؟كبر نم :لوقي ربقلا لحاد نم توصب ان اذإف «ربقلا ىلع

 من ٬ييبن دمحمو «يبر هللا :لاق «هتوص تفرعو «هتفرعو «يخأ تعمسف

 .قارعلاب جاجحلاو ثعشألا نبا نيب تناك يتلا محامجلا ةعقو يأ )١(
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 تفرصناف «يدلج رعشقاف « ينذأ ىلإ ربقلا لخاد نم مهس هبش عفترا

 ا باطخلا نب رمع امنيب :لاق «هيبأ نع ملسأ نب ديز نع - ۱۳١

 ام :هلظ رمع لاقف «هقتاع ىلع هل نبا هعم لحر هب رم ذإ «سانلا ضرعي

 دقل !نينمؤملا ريمأ اي هللاو امأ :لاقف ءاذهب اذه نم بارغب هبشأ ابارغ تيأر

 ثعب يق تجرح :لاق ؟كلذ فيك و !كحيو :لاقف «ةتيم يهو همأ هتدلو

 املف !كنطب يق ام هللا عدوتسأ :تلقف «هب الماح اهتکرتو ءاذکو اذک

 عيقبلا يف دعاق ةليل تاذ انأ انيبف «تتام دق اهنا تربح يرفس نم تمدق

 :يمع ينبل تلقف «رباقملا يف جارسلا هبش ءوض ىلإ ترظن ذإ يل مع نبا عم

 ءةنالف ربق دنع ةليل لك ءوضلا اذه ىرن انأ ريغ «يردن ال :اولاق ؟اذه ام

 وه اذإو «جرفنم ربقلا اذإف ؛ربقلا وحن تقلطنا مث ءاسأف يعم تذحأف :لاق

 ول اما «كتعيدو ذح ؛هبر عدوتسللا اهيأ :دانم ينادانف «همأ رجح ق

 .ربقلا مضناو يبصلا تذحأف :لاق « اهتدحول همأ تعدوتسا

 ةًأرما ريق روزي لحر ناك :لاق «ىلعألا دبع نب ليعاممإ نع ۳٠-

 يه اذإف «مونلا يب بهذ ذإ اهربق دنع موي تاذ انأ امنيبف :لاق «هلهأ نم

 نم ارحأ مظعأ دحأ اهيف سيل ؟روبقلا هذه ىرت :تلاقف «ينملكت

 بئاصمب بيصأ :تلاق ؟هلمع ناك ءيش يأ :تلق «ريقلا اذه بحاص

 .اهيلع ربصف ةريثك

 لهأ نم لحر نع يراصنألا ديزي نب دلاخ نب ديعس نع -۷
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 تعضوو «موي تاذ اربق ترفح :لاق «روبقلا رفحي ناك نمم ةرصبلا

 !للا دبع اي :امهادحإ تلاقف «يمانم يف ناتأرما ينتتأو «هنم ابيرق يسأر
 تظقيتساف :لاق ءاهانرواجت مو «ةأرملا هذه انع تفرص الإ هللاب كتدشن
 مهتفرصف «مكءارو ربقلا :تلقف ءاهب ءيح دق ةأرما ةزانجب انأ اذإف ءاعزف

 :اهادحإ لوقت يمانم يف نيتأرملاب انأ اذإ ليللا ناك املف «ريقلا اذه ريغ ىلإ

 كتبحاص لاب ام :تلق ءاليوط ارش انع تفرص دقف !اريح انع هللا كازح
 قحو «ةيصو ريغ ىلع تتام هذه نإ :تلاق ؟تنأ ينيملكت ذإ ينملكت ال

 .ةمايقلا موي ىلإ ملكتي ال نأ ةيصو ريغ ىلع تام نمل

 ركب يبأ نع ركذي يبأ تعم :لاق «يومألا نامثع يبأ نع -۸

 امك ينثدحف رافحلاب تررمف :لاق «دسأ ينب يف ناک رافح نع شایع نبا

 دس ينب ةريقم سراحتن يل كيرشو انأ تنك :لاق «هنع ركب وبا ينثدح

 كلام :لاق !هللا دبع اي :ربق نم لوقي الئاق تعم ذإ رباقملا يف ةليلب ينإف
 دق يبأ نإ ءانيلإ لصت ال ءانعفني امو :لاق ءانمأ انيتأت :لاق ؟رباحج اي

 لرارم نارركي العجف :لاق ءاهيلع يلصي ال نأ فلحو اهيلع بضغ

 م «هايإ هتنقلف «مالكلا مهفي الو توصلا عمسي لعجف «يكيرشل تئجف

 اربق انهه يل رفحا :يل لاقف «لحر ينعاج دغ نم ناک املف «همهفف مهفت

 مساو ؟رباج اذه مسا وأ :تلقف «مالكلا امهيف تعم نيذللا نيربقلا نيب

 تفلح تنک دق «معن :لاقف «تعم ام هتربخأف «معن :لاق ؟هللا دبع اذه

 ءاهيلع نيلصألو «ينيمب نع نرفكأل «مرح ال ءاهيلع يلصأ ال نأ
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 «ةوادإ هعمو «هزاکع هديب و ‹كلذ دعب يب رم مت :لاق ءاهيلع نمحرتألو

 .كلت ينيمب ناكمل جحلا ديرأ ينإ :لاقف

 «ةنيدملا لهأ نم لحر تام :لاق « يندملا عفان نب هللا دبع نع -۹

 ةعباس دعب نإ مت كلذل متغاف «رانلا لهأ نم هنأك لحجر هآرف ءاهب نفدف

 يف عفشف «نيحلاصلا نم لحر انعم نفد هنأ الإ «كلذ ناك :لاق ؟رانلا

 لاقف ءاسانأ اومسف ميعنلا اوركذ مهنأ ؛ورمع نب ناوفص نع - ٠١

 .!باوثلا رظتنت باسحلا تنمأ دقف «بارتلا يف داسحجأ سانلا معن :رباح

 دق «دحل نم نمؤملل ريخ تيب نم ام :لاق «قورسم نع ٤١-

 .هللا باذع نمأو ايندلا موم نم هيف حارتسا

 .!هّللا عاطأ نمل ربقلا لزغملا معن :لاق «ثراحلا نب رشب نع - ۲

 ول !هّللا لوسر اي :هظ رمع لاق :لاق «يرملا نافطغ يبأ نع - ۴

 امنإ» :4 يبلا لاقف !؟هقيضو ربقلا ةملظب فيكف ءانعزفل انايحأ انعزف

 .'«هيلع ضبق ام ىلع دبعلا ىفوي

 ملسم جرحأو طقف فنصملل هوبسنو يطويسلاو بجر نبا هدروا «لسرم هدانسإ (۱)

 .هیلع تام ام ىلع دبع لک ثعبی :هعفری رباح نع ٤/۲۲۰
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 ربق ىلع افقاو تا ىسيع ناك :لاق «هبنم نب بهو نع ٤-

 «هتملظو «هتشحوو ربقلا اورکذف «هیف یلدی هبحاصو «نویراوحلا هعمو
 اذإف «مكتاهمأ ماحرأ يف هنم قيضأ ي متنک : اكا ىسيع لاقف «هقيضو

 .عسو عسوي نأ هللا بحأ

 [...]يلع وب يندشنأو :لاق - ٥

 هلامعأل هولحو هنع اونشنا مث بارتلا هيلع اولاه

 هلام اومستقا قح لاز ذإ هراد نم حونلا ضقني م

 :جرفلا نب سابع يشايرلا دشنأو - ٦

 بائتكا اهتيؤر دنع ثدحيو ادجو تاومألا لزانم جيهت

 باحت ال كنأ كيلع زعو وعدت نيح كبيجت ال لزانم

 :يشايرلا نع يناهبصألا ميهاربإ دشنأو - ۷

 بارتلاو لدانحلا هنمضت اتم هوعدن نم بيجي فیکو

 :يناهبصألا ميهاربإ دشنأو - ۸

 بيرق تنأو ىحري ال كؤاقل هقلح هللا ثعبي نأ ىلإ ميقم

 بیبح تنأو یلبت امک یسنتو ةليلو موي لك يف ىلب ديزت

 نم نوعحلار نحنو نسحلا رياسأ تنك :لاق «مادقملا يأ نع -۹

 رر مهنآرو نمو » :كلک هللا لوق تیرا :تلقف « هللا دبع نب ركب ةزانح

 مه :لاقف «هلاش .نعو «هنيمب نع رظنف [٠..:نونسولا] ( 2 نوتعبي موي ىلإ
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 نوعمسي ال مكيحي امه «مهيلع نوضكر ي نورت امك خزربلا يق ءالؤه

 ,توضصلا

 يأ نوردت :لاق «هيبأ نع ريرج نب ورمع نب ةعرز يأ نع ٠-

 ءاهزنتم جرح هنإف :لاق ءال :انلق ؟رذنملا نب نامعنلا هيف رصنت موي

 فقوف ‹ةريحلا رهظب رباقم. رمف «ناثوألا دبعي نامعنلا ناکو ءاديصتمو

 هذه لوقت ام يردت !نعللا تيبأ :ديز نب يدع هل لاقف ءاهنم ابيرق

 :لوقت اهنإف :لاق:ءال :لاق ؟رباقملا

 نودحم ضرألا لع نوبحخملا بكرلا اهيأ اي

 نونوكت نحنامكو اک مت نأاامک

 ةحرخ جرح مث «قيقر وهو نامعنلا عحرف «هيلع داعأف !يلع دعأ :لاق

 لوقت ام يردت «نعللا تيبأ :يدع هل لاقف «رباقملا ىلع فقوف «ىرحأ

 :لوقت :لاق ؟لوقت ام :لاق ؟هذه

 لالزلا ءاملاب رمخلا نوبرشي انلوح اوخانآ دق بکر بر

 لاح دعب الاح رهدلا كاذكو مهب رهدلا فصع اوداب مث

 .اينارصن تامف ءارصنتم عحرف «داعأف «دعأ :لاق

 هللا ديبع نم اتايبأ يبا عم :لاق «يميتلا نامثع نب مع نع -۱

 نبال اهبتكا :هل لاقف «باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نبا

 :ديز نب يدعل اتايبأ اهب يننقلو «هللا ديبع يل اهبتكف :لاق «كيحأ
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 لارسإ اونب مهنم ىسوم موق نورقو تلح انلبق ممأ

 لاحم لك ضرألا ىلع اولاجو توملا رذح نمو دالبلا يث اوبعن

 لايهلا بارتلا نم اوحضأف اهنم اوقلح يتلا ىلإ اوراص مث

 لامشلاو ابصلا هاف حتاف حیسم مهيلع یقبت اهارت له

 معن :لاقف روفحم ربقب لحر رم :لاق «ناسغ نب لضفملا نع - ۲١

 .!اذه نمؤملا ليقم

 ىتأ نينرقلا اذ نإ :لاق «يعازخلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ۴ ١-

 ‹«مهايند نم سانلا هب عتمتسي امم ءيش مهيديأ ف سيل «ممألا نم ةمأ ىلع

 ءاهوسنكف «روبقلا كلت اودهاعت اوحبصأ اذإف «مهروبق اورفتحا دق

 ٠ كلذ يف مح ضيق دقو «مئاهبلا ىعرت امك لقبلا اوعرو ءاهدنع اولصو
 بحأ :لاقف «مهكلم ىلإ نينرقلا وذ لسرأف «ضرألا تابن نم شاعم
 لاقف «نينرقلا وذ [هيلإ] لبقأف «ةجاح هيلإ يل ام :لاقف «نينرقلا اذ كلملا

 ول :هل لاقف «كتغح دق اذ انأ «تيبأف ينيتأتل كيلإ تلسرأ ينإ :هل

 ىلع مكارأ يل ام :نينرقلا وذ هل لاقف «كتيتأل ةحجاح كيلإ يل تناك

 سيل :لاق ؟كاذ امو :اولاقف ؟اهيلع ممألا نم ادحأ رأ مل «تيأر يتلا لاحلا

 :اولاقف ءاهب متعتمتساف ةضفلاو بهذلا متذختا الفأ «ءيش الو ايند مكل

 لضفأ ىلإ هتعدو هسفن تقات الإ اعيش اهنم طعي مل ادحأ نأل ءاهانهرك اغنإ

 «ءاهومتدهاعت متحبصأ اذإف اروبق مترفتحا دق مكلاب ام :لاقف «هنم
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 روبقلا ةلاسر تابيغملا بانك

 ؛ايندلا انلمأف اهيلإ انرظن اذإ اندرأ :اولاق ؟اهدنع متيلصو «اهومتسنكف

 ‹«ضرألا نم لقبلا الإ مكل ماعط ال مكارأو :لاق .لمألا نم انروبق انتعنم

 ؟اهب متعتمتساو ءاهومتبكرو اهومتبلتحاف «ماعنألا نم مئاهبلا متذختا الف

 ءاغالب ضرألا تابن يق نأ انيأرو ءاروبق اه اننوطب لعجن نأ انهرك :اولاقف

 ۸ هنم كنحلا زواج ام نأو «ماعطلا نم شيعلا ىندأ مدآ نبا يفكي امنإو

 .ماعطلا نم ناك ام [انئاك] امعط هل دحن

 :لاقف «ةمجمهح لوانتف «نينرقلا يذ فلحخ < هدي ةمألا كلت كلم طسب 2

 نم كلم اذه :لاق ؟وه نمو ءال :لاق ؟اذه نم يردتأ !نينرقلا اذاي

 ‹ىتعو «ملظو «مشغف «ضرألا لهأ ىلع اناطلس هللا هاطعأ ضرألا كولم

 یصحأ تح «ىقلملا رجحلاك راصف «توملاب همسح هنم كلذ هللا ىأر املف

 اذ اي :لاقف «ىرحأ ةمجمج لوانت مث «هترحآ يف هیزجم یتح «هلمع هيلع هللا

 هللا هكلم كلم اذه :لاق ؟وه نمو ءال :لاق ؟اذه نم يردت !نينرقلا

 «ربجتلاو «ملظلاو «مشغلا نم سانلاب هلبق يذلا عنصي ام ىري ناكو «هدعب

 دق «یرت امک راصف «هتکلمم لها يف لدعلاب لمعو كب هلل عشحو عضاوتف

 يذ ةمجمج ىلإ ىوهأ مث «هترحآ يف هيزجي تح «هلمع هيلع هللا ىصحأ

 نينرقلا اذ اي رظناف «نيتاهك تناك دق نأك ةمجمحجلا هذهو :لاقف «نينرقلا

 . احأ كذختأف «يتبحص يف كل له :نينرقلا وذ هل لاقف !؟عناص تنأ ام

 يق تنأو انأ حلصأ ام :لاق ؟لاملا اذه نم هللا يناتآ اميف اکيرشو اریزوو

 نأ لجأ نم :لاق ؟ملو :نينرقلا وذ هل لاق ءاعيمج نوكن نأ الو «ناكم
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 ي ال كنوداعي :لاق ؟كلذ معو :لاق ‹« قیدص يلو «ودع كل مهلك سانلا

 الو ‹كلذ ىضفرل ىنيداعي ادحأ دحأ الو ءايندلاو لاملاو كلملا نم كيدي

 .نينرقلا وذ هنع فرصناف «ءيشلا ةلقو «ةحاحلا نم يدنع

 غلب امل نينرقلا اذ نأ يغلب :لاق «ينامرلا مشاه يبأ نع ٤-

 ىت اذإ ناكو «ىتوملا ماظع بلقي اصع هعم لحرب رم «برخغملاو قرشلا
 ‹«نينرقلا وذ بجعف «هتأي ملو «هولأسف ناكملا [كلذ] لهأ هاتأ اناكم

 «ةحجاح كييلإ يل نكي م :لاق ؟ينلأست ملو ؟ينتأت م مل :لاقف «هاتأف

 يذلا اذه ام :تلقف :لاق «ينيتأتس ةحاح يلإ كل نكي نإ كنأ تملعو

 فرعأ نأ ديرأ «ةنس نيعبرأ ذنم يلمع اذه «ىتوملا ماظع :لاق ؟بلقت

 نأ كل له :نينرقلا وذ هل لاقف «يلع اوهبتشا دقف «عيضولا نم فيرشلا

 وذ لاق .كتبحص ارمأ يل تنمض نإ :لاق ؟يعم نوكتو ينبحصت

 ام :نينرقلا وذ لاق «يب لزن اذإ توملا نم ينعنمت :لاق ؟وه ام :نينرقلا

 .كتبحص يف يل ةحاح ال :لاق «كلذ عيطتسأ

 ضعب يف نينرقلا اذ نأ هغلب هنأ ؛لاله يبأ نب ديعس نع ٥-

 لاحرلا «هبكوم ىلإ نورظني ءاهلهأ هيلع "”فكتساف «ةنيدم لحد هريسم
 «نينرقلا وذ هب رمف (هل) لمع ىلع خيش اهباب دنعو «نايبصلاو ءاسنلاو

 ام :لاقف «هيلإ لسرأف «نينرقلا وذ بحعف «خيشلا هيلإ تفتلي ملف

 .هيلإ نورظني هب اوطاجأ يآ (۱)
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 :لاق ؟تنأ كنأش امف :لاق «يكوم ىلإ اورظنو «سانلا فكتسا ؟كنأش

 اناتولو «نيكسمو وه موي ف تام اكلم تيأر ينإ «هيف تنأ ام ينبجعي م

 تريغت دقو مايأ دعب امهتعلطاف ءاعيمج الحدأف «هيف نولعجي عضوم

 دق امهتيأر مث ءامهموحل تليازت دقو مايأ دعب امهتعلطا مث امهنافكأ
 ينبجعي امف «نيكسملا نم كلملا فرعأ ملف «تطلتحاو ماظعلا تلصفت

 .ةنيدملا ىلع هفلختسا ج رح املف «ككلم

 رم :لاق «شيرق نم خيش نع يميمتلا دمحم نب ثراحلا نع ٠١-

 لسن نم يقب له :لاقف ءاودابو «كالمأ ةعبس اهكلم دق ةنيدع. ردنكسإلا

 .رباقملا يف نوكي لحر «معن :اولاق ؟دحأ ايندلا هذه اوكلم نيذلا كالمألا

 ماظع لزعأ نأ تدرأ :لاق ؟رباقملا موزل ىلإ كاعد ام :لاقف «هب اعدف

 لاقف ءاوس مهديبع ماظعو مهماظع تدحوف «مهديبع ماظع نم كولا

 :لاق ؟ةمه كل تناك نإ «كئابآ فرش كثروأف «ينعبتت نأ كل لهف :هل
 ال ةايح :لاق ؟كتيغب امو :لاق !كدنع يتيغب تناك نإ ةميظعل يتسم نإ

 «هورکم ریغب رورسو «هیف رقف ال ینغو «هعم مره ال بابشو «اهیف توم
 يک هدنع وه نمم كلذ بلطأ ينعدو ‹«كنأشل ضماف :لاق ءال :لاق

 .تیأر نم مكحأ اذه :ردنكسإإلا لاقف .هکلميو

 ىلع وثحلا يف لوقي ناك هنأ ؛ةمالس نب ميعن نع -۷

 :ةثلاثلا فو هلل كلملا :ةيناثلا يقو «هللا مسب :ىلوألا يف لوقي «تيملا

 .هل كيرش ال

or 



 :لاق -باتكلا أرق دق ناك و - ةرسيم نب نمححرلا دبع نع -۸

 دق وه اذإف ؛كلذ يف رظنف «تانسحلاب تاعيسلا ”تلاشف لحر بسوح

 .تائیسلاب تلاشف « تانسحلا تعضوف «تایثح ثالث ربق ىلع یثح

 ول تيأرأ :ليضفلا يل لاق :لاق «قاحسإ نب ضيفلا نع ٠۹-

 .؟لعفت تنك امأ «كربق يف عسويو اهعدت :كل ليقف «كل ايندلا تناك

 ‹«كلهأ نم جرختو «تومت سيل !كحيو :لاق «ليضف نع ٠-

 الو ةّوَق نم هل امف :لاق مث !؟كدحو هقيضو ربقلا ىلإ ريصتو ‹«كلامو

 ةباد ضرألا يف امف ءاذه لعفت ال تنك نإ :لاق مث [٠.:هراسل] ج رصات

 .!كنم قمأ

 «ءاج نأ ثبلي ملف «هانرظتناف «مامحلا يف هاندحوف ةيهاتعلا ابأ انيتأف «اموي

 ‹ةيهاتعلا وب هلمأتف «الیمج ناکو ‹لهس نب لتاقم نب ميهاربإ هيلع لحخدف

 :الثمتم لاقو

 بارتلا تحت هوحجولا ىلبتو ن وتوت فوس هوحجولا ناسح اي

 .هيتفك ىدحإ تعفترا :نازيلا لاش )١(
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 روبقلا ةلاسر تابيغملا بانک

 باطرلا ضاضغلا اهماسحأو ت انوصملا ناسحلا هحوألا يوذ اي

 ‹«نسحلا يبأ عمو كعم :تلق ؟دماح اي لق :ةيهاتعلا وبأ يل لاقف :لاق

 :تلقف «معن :لاقف

 بارتلا رفعل اهنودهت فوس ٠ اولقأ وأ اهميعن نم اورثكأ
 باحصألاو ناوحإلا قارفب احيحص ابصن مايألا كبصت دق

 بارتلا رفعل الإ اهومكنوص امف ناسحلا هحوألا اومعن

 بايثلا عيمج نم نورعت ةر فحلا يفف بايثلا معان اوسبلاو

 بابشلا ءا اورضنتسا اذإ ن وتو فيك بابشلا نورت دق

 وهو اموي يلع نب ماثع ضفتنا :لاق «يعخنلا دمحم يبأ نع ١-

 .دحللا تركذ :لاق ؟كباصأ يذلا اذه ام :مهضعب هل لاقف «هباحصأ عم

 يف فل اذإ تيل تركذ اعر :لاق يئاوتسدلا ماشه نع -۳

 .[يسفنب صغاأف] هنافكأ

 ابأ تعم :لاق يبا ينثدح :لاق «يميتلا فلح نب دمحم نع ٤-

 ركب وبا لعجف لعجف «هلهأ ىكب تيملا نفد املف «ةزانج دهش يلشهنلا ركب

 :لوقيو «ضرألا يف تكني

 بيرق هيلع يبي يذلا تومو هلبق تام يذلا هيكبب تيملا ىرت

 نفد نم انعجر :لوقي يبأ تعم :لاق «فلح نب دمحم نع ٥-

 :لوقي كامسلا نبا لبقأف < كاملا نبا عم تيم
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 نوفرعی ال ںراقُا ناک يربق تابنح يبراقأ رمت

 .لبقأف «ةزانج ىأر دقو ايبارعأ تعم :لاق «رازبلا ةبقع نع ٦-

 ال فيك :لاق «هغنهت مالع :تلقف !اهبحاص اي ائينه ائينه :لوقي وهو

 ۾ ينأكف .هوفع ميظع «هلزن حرك راوج نسح ىلإ هب بهذي نم ئنهأ

 .ةعاسلا كلت الإ لوقلا كلذ فرعأ

 «ةربعل نيرادلا نيتاه يف مكل نإ :لاق بط ءادردلا يبأ نع -۷

 نأ كشوي «مكيلإ لقتني الو مهيلإ نولقتنت «مكنوروزي الو مهنوروزت

 .هذه يق ام هذه غ رفتست

 :لاق «روبقلا ىلإ لحر رظن :لاق «ناسغ نب لضفم نع -۸

 .نيبغار هيف نحن اميف نیدهاز ءالؤه حبصأ

 :عساو نب دمحم يل لاق :لاق «يلوعملا نارهم نب ةرامع نع -۹

 ؟روبقلا دنع وهو يلزام نم كبحجعي امو :تلق !كلزنم يلإ بجعأ ام

 .ةرحآلا كنوركذيو «ىذألا نولقي «كيلع امو :لاق

 «ةزانج يف ناك هنأ ؛صاعلا يبأ نب نامثع نع نسحلا نع ٠-

 .كتيب وه يذلا كتيب ىلإ لاعت :هلهأ نم لحرل لاقف ءافساح اريق ىأرف

 هناف :لاق ‹«بایث الو بارش الو ماعط هيف اتیب یرأ ام :لاق «ءاجف :لاق

 يتيب يف ام نلعجأل هللاو :لاقف «عجرف :لاق .تقدص :لاق «كتيب هللاو

 .نكلهتل وأ نربصتل «ةكلهلاو ددشتلا هللاو وه :نسحلا لاق .كلذ
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 دللةمذملا رثكنانلك

 كي يذلا نإ زونكلا رثكأب

 دق ناک اعیمح اهب نم یرتا

 بق مهؤابآ نيأو انؤابآ نيا

 يف كنأ ولو ايانملا كلل انإ

 مهتتأف اوناك سانأ مك

 _لا ةعاط ىلإ اعد ايار نإ

 :لاق «لوغم نب ديزي نع -۱

 انئابآ ءابآ نيأو انؤابآ نيا

 اودابف ايانملا لهنم اودرو

 نوفدمادغەنأ نقوم

 نوصي نميف ماطحلا نوصي

 نوفدماهبحم لكواين

 نودلا اهنم ترثكأ ام كيف

 نوهرلا كنمو اهنم تقلع

 نورقلا ني نورقلا نيأو ل

 نوصحلا كلت نم قهاش

 اونوكی م مھنأک یتح مایألا
 نوميم لذاب ايأرل ەل

 دروام ناح دقاناهو

 :نادمه ىشعأل مكحلا نب دمحم دشنأ -۲

 هعمجي ناكامم دوزتامف

 قف لكف ءيش ىلع نيست ال

 قرح عم نيبلا ةادغ اطونح الإ



 قمحلا نم ليلاعأب للعم هئمطخي تولا نأ نظ نم لکو

 قسي اعئاط اهيلإ ريسي الإ هتينم ردقت ةدلب امأب

 [:خيشلا يبأ نب ناميلس دشنأ] ۳٣-

 ىولبلا نم اهبحاص جني م ةصغنمايندلا تلاز ام

 ىوكشلاو نازحألاو ثبلا ر ادو مومملاو عئاحجفلا راد

 ىقلم اهبارحخ تحت راص اذإ ةلزاباهيف قففلا انب

 ىرشبلاو يعنلا نيب ءيش ال اهنساح اهئواسم وفقت

 ( :ةكم يكملا سابعلا وبأ دشنأ ٤-

 يرحجت مهنيعأو يقوف هنوليهي يربق يتفاح ىلع يناوحإب ينأک

 يردأ الف افجأو يردأ الف رازأ ايواث كرتأ موي ينع هللا افع

 :يرصبلا نب دمحم نب يلع دشنأ ٥-

 يراجحأ نيب تيلحت اذإ يراوز نيأ ربقلا ةعاساي

 يراثئآو تدم يضقنتو ينطو یمتحیو يرکذ رجهي

 :يشرقلا رفعج وبأ دشنأ ٦١-

 يئاجحلا عنصي اذامل رظناف كينيع هنکست نیح بلق دحللا نكاس اي

 يلارلا كدعب هيف كيثري اذام هلخدت نيح عماف ربقلا لحاد اي

 يلاريم نبقري نيعأ لإ احون الو يلع اعمد يلکت ال نوع اي
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 :يئاطلا حمسلا وبأ دشنأ -۷

 رابغاهب فكألاواوحارو ينوعدو يدو باحصأ اذإ

 رازأ الو روزأ ال ضرب + قيدص ينرواحجي ال ميقم
 رايدلا عمتحت مم ارهشو ارهش نارجمهلا ال يأنلا كاذف

 :يودعلا مثيلا نب ةبدمل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ -۸

 حناوحجلا نيب سفنلا عالطضا لبقو حئاونلا حون لبق يناللع الأ

 حئارب تسلو يباحصأ حار اإ ٠ دغ نم يسفن حيو اي دغ لبقو

 حئافص ىلع دحل ضرأ يف تردوغو مهعومد ضيفت يباحصأ حار اذإ

 حلاصب ءاضفلا ضرألا يف ربقلا امو مكيحأل متحلصأ له نولوقي

 تام «ناورم نب رشب تام امل :لاق ءرانید نب كلام نع -۹

 «رشب ربق بناح ىلإ نفدف «هانعيشف ءانم لزتملا بيرق ناك دوسأ لحر
 «هبحاص نم امهدحأ فرعأ ملف ءامهيربقب تررم «ةثلاث هيلع تأ املف

 :رعاشلا لوق تركذف

 لقمو رشم ريق ءاوسو مهنيب ساسح تايطعلاو

 ذنم يناوخإ نم لحر ةزانج تدهش :لاق «قاحسإ يبأ نع -۰

 ىلإ تسلح «سانلا قرفتو «بارتلا هيلع يوسو نفد املف «ةنس نيسم
 هلک كلذ عاطقناو ايندلا يف هيف اوناك اميف تركفتف «روبقلا كلت ضعب
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 رولا ةلاسر تابيغملا بانک

 سلاحا قاوسلج م مهنأك سراودلا روبقلا لهأ ىلع مالس

 سبایو بطر نیب نم اولکأي مو ةبرش ءاملا دراب نم اوبرشي ملو

 .نوزحم انأو تمقف «يانيع هللاو ينتبلغف :لاق

 ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك :لاق «ةزمهح يبأ نب بيعش نع -۱
 ؟لكأم نم مدآ نبا دسح يف بارتلل مكف ؛دعب امأ :ماشلا نئادم ضعب

 سانلا اهيأ يسفنو مكر ذحأ ينإو ؟قرتخ قيرط نم هفوج يف دودلل مكو
 .ضرعلا

 نمهحرلا دبع وبأ انيلع مدق :لاق «يكملا برح نب دمحم نع -۲

 «هسأر عفرف :لاق «ةكم لهأ هوحو هاتأو «هيلإ انعمتحاو «دباعلا يرمعلا

 باحصأ اي :هتوص ىلعأب ىدان «ةبعكلاب ةقدحملا روصقلا ىلإ رظن املف
 !ذذلتلاو معنتلا لهأ اي «ةشحوملا روبقلا ةملظ اوركذا !ةديشملا روصقلا

 «هانيع هتبلغ مث :لاق «بارتلا يف ماسحألا ىلبو ديدصلاو دودلا اوركذا

 .ماقف

 :لاق «ىجحي نب دمحأ دشنأ - ۳

 دعتسملا مزاحلاف ةاجنل يعساو سفن اي توملل يدعتسا

 دب توملا نم الو دولخ ي حلل سيل هنأ تنيبت دق

 درت. يراوعلاو نيدرت ف وسام ةريعتسم تنأامنإ
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 وملا ندعم يف ءاقبلا يجرت ال

 ظح يأ وأ ضرألا ف كلم يأ

 ايأ ةذاذل ؤرما ىوهي فيك

 :يشرقلا رفعح وبأ دشنأ - ٤

 دلاح كناك اهينبت ل حبصت دو

 ` فراع تنأ يذلا كاهني ناك ولف

 ملف ايش كانيع ترصبأ ىم

 عناص تنأ امك عنصاف كانودف

 روبقلا ةلاضر

 درو كل اهفوتح رادو ت

 دحل ضرألا نم هظح ئرمال
 دعت اهيف شافنألا هيلع م

 ريبحخ تنأو اهيفام لهجتو

 ريست تينب امعادغ تنأو

 ريذن تولب دق اميف ناك دقل

 ريسي ءاقبلا نأ ربخم هل نكي

 روبق نيفرتملا توييب نإف

 :يودعلا دمحم نب ةبدم دمحم نب يلع دشنأ ٥-

 يردي ال وهو هسفن يدري ءرمللو رهدلاو بئاونلل موقل اي الأ

 رفق ةعاملب هتراوف هيلع تمكأت دق اص نم مك ضرألاو

 رقفلل نكر تي نه عايض اذ الو ٠ هلالحل ةبيه اذ يقتتالف

 :يشرقلا رفعح وبأ دشنأ ٦-

 ةغالب ريغل ايندلا عماج ايأ

 :لاق «رفعح يبأ ريغ دشنأو -۷
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 توفحخ بارتلا تحت اهناكسو



 مكيلع روبقلا لهأ نم دولا يوذ

 هباوج نوعجرت لاؤس نم الو

 ةرضنب انيح ضرألا روهظ متنكس

 اهلهأل اهيف تاذللا متيلخو

 ىرن ام لثم انلثم اسانأ متنکو

 ديسل بارتلا تحت ةروص مكو

 لحرت لحم ايندلا تلاز امو

 ةريثك نورق ايندلل ناك دقو

 يضقنتس راصق لاجآ سانللو

 ب مساقلا نع -۸

 اهنوعمست ةوعد نم امأ مالس

 اهنوبلطت ةحاح نم الو انيلإ

 اهنوطب متنتکس تح متشیل امف

 اهنوتف نودبعت انامز متنكو

 اهنونسحتستو ايندلاب نونضت

 اهنوصي نأ ادهاح اصیرح ناکو

 اهنوزحو اهلهس ايانملا سوججب

 اهنورق نفأ رهدلا بير نكلو

 اهنولمكتسيس قازرأ سانللو

 لک انیلع مدقی لحجر ناک :لاق «ةعيدو يبأ نب

 بحص اعر ناكو «جحلا ةلآ الو داز هعم سيل جحلا ديري يرلا نم ةنس

 ةيس وحج 5 عظ اانل تناک :لاق ؛ ينربحأف :لاق «بلاط يأو حداك

 مغلا نم تحرحف ءاهنيكبي يتانب نكف ""سووانلا يت اهب يمرف «تتامف
 رظنأ انأف ءاهيف رظنأ تيكتاف ءرمقلا علط دقو «ءاشعلاو برغملا نيب كلذب

 اهب نأ اذ «ينم برق املف ‹«سووانلا نم یلدت دق ِءيش اذإف ‹«سووانلا لإ

 :تلاقف ‹ ىلع تفقو تح ‹رعشلا ةرئاث ‹نينيعلا ءاقرز «هحجولا ءادوس

 امه ةعضرملا اهدلو ريغ ىلع ةفطاعلا يهو )١(
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 ةعبط رانا ف سوجلا عبط «ةنجلا يف مكلك !ادمحم ةمأ اي مكل ىبوط

 مث «مهروعش تراثو «مهنويع اهنم تقرزاو «مهناولأ اهنم تدوسا

 «مهتربخأف يلهأ تيتأف :لاق ءاهيلإ رظنأ انأو «سووانلا يق تلدتف تداع

 هركذي ام ساق تعم دقو :هللا دبع وبأ :لاق .اهيلع ءاكبلا نع اوكسمأف

 .يلاخ وهو

 انعم :الاق ءراهن نب هللا دبع نعو يميتلا رمع نب دمحم نع -۹

 ةزانجب عم اذإ ناكو «ةحايس بحاص ناك و - دباعلا ديلولا نب هللا دبع

 هيلع اوثح نأ املف ‹ تيم نفد تدهشف :لاق -تناك ثيح اهيلإ ىضم

 ءهللا اوقتا ءربقلا يف لحجر !سانلا رشعم اي :لوقي خيشلا لبقأ بارتلا

 اولعجف «هناريج نم هعم ناک نمو هتيب لها هيلإ بثاوتف «هعم هنونفدتأ

 الإ هللاب مكتلأس :لاق «تيملل نفد املف «عجري الف همالك نع هنودري

 نيبو اهنيب قيقعلا ىعدت ةأنسم انلو انيضمف :لاق «ينومتكر تو متعحر

 خيشلا عم رظنن انلبقأ «ةأنسملا ىلع انرص املف «خسرف فصنب هيبش رباقما

 ادحأ يعم متيأر له :لاقف «خيشلا انيلإ لبقأ مث ءايلم هعم لحر ىلإ

 «يلوق نم متركنأ يذلا وهف :لاق ءاناسنإ كعم انيأر دق :انلق ؟يملكي

 كل لاق ام تعم دق !اذه اي :يل لاقف «متيضم ام دعب ربقلا نم جرح

 تايآ ثالثلا باوث انآ :لاق ؟تنأ نمو :تلق ؟انأ نم يردت لهف «موقلا

 ءالت يل ناکف «هربق يف نمؤم لک سنؤم انا ,رشحلا ةروص رخآ نم
 .هرأ ملف باغ مث :لاق «هربق يف هتسنآف هيلع تلحدف
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 روبقلا ةلاسر تابيغملا بانك

 توصب وه اذإف «هزاتي ةنيدملاب جرح الحر نأ ؛يلامثلا نع - ٠١

 :ارعش يداني ربق نم

 اركاب انيلإ اروز هب ببحأ ارئاز اناتأ دق انوبأ اذه

 ارواسُأ هدیيحوت نم ضوع ارباص انامز هللا دحودق

 ارخاف الزن سودرفلا ةنج يف

 نمو «تعمس يذلا توصلا اذه ام ملعأ ىقح مويلا حربأ ال :تلقف

 نم لحر اذه :يل ليقف «هنع مهتلأسف «لحر ةزانجب ءيجف «تيملا اذه

 ‹امهنیب هونفدف «ةدیبع هتنبا هذهو «دیبع هنبا اذهو «ةملس ينب نم راصنألا

 .اوفرصناف

 هوبأ هيلع '”هلوف ةنيدملاب تام الحر نإ :لاق «يبلكلا نع ١-

 جرخف «هعدوف كنبا ربق تئا نأ :همانم يف يرأ هابأ نإو ءاديدش اهلو

 نأ هناسل ىلع يقلأف «رعشلا لوقي ال لحجر وهو «هربق ىتأ قح يشع
 :لاق

 ىلبلا لوط ىلع انزح يل تجيه ىوتسا دق يذلا ربقلا بحاص اي
 ىهد ام كاهد ذم ضمغأ ملو یضقنا ام ینب ای الیوط انزح

 .نزح يأ (۱)
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 روبقلا ةلاسر ابيخملا بانك

 ىرب دق مغو توملل صصغ نم

 ىذألا اهيف يتلا ربقلا ةطغضو

 :هفلح نم يدونف فرصنا لجرلا نإ مث :لاق

 اضأ دق رمأب كثدحأ عما

 الج دق مهو توملل صصغ نع

 الخ دق اميف ديحوتلاب لوقلل
 قفلل اضر سودرف تانج

 ىحضلا ءوض نم حضوأ ربخب

 ىضرلا دعب هتيقل جرفو

 ىنغو اليزح كاذ نم تبثأ

 ىهتشا ام امعان اهيف وعدي

 ىلع هنبا هل رطح امف «لجرلا فرصناو دمخ توصلا نإ مث :لاق

 ربق ىلع فقوف «نسحلا عم انك :لاق «ناسح نب ماشه نع - ۲

 .هلوأ يف هربخ امف «هرحآ اذه شيع ربقلا !سانلا اهيأ :لاقف

 :كرابملا نبا لاق - ۳

 ادعابألا نفد دق يذلا نإ

 ادحالملا ركذت اموي كاسع

 ادراب ادیدح هملعاف تبرش

 :كرابملا نبا لاق - ٤
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 ادعاصف ادعاص نيبرقألاو

 ادلاخ نوکي نأ یحری نمای

 ادئازوابيط ىقلتدب ال

 اهنافكأ ببصعت فئاففل



 اهناريح روازتلا لقي ادحلم ةرفق يف تۇؤبو

 اهناكس رواجي رادب ديعصلا نيتولا دعب كداشو

 اهنارمع يلا ىلإ ضيفي ةهوركمباميمر ىحضأو

 :اریثک لثمتی

 رظتنت اذامم هللا لاعتف ثعبت تم ىتوملا ىلإ رظنا

 :لثمتی ناک هنأ ؛رانید نب كلام نع -

 من وأ كناكم يف رهساف كسفنل ارظان تنک نإ توملاب اظعاو یفک

 :لاق [ء«:احدل] 4هدذخ ط :هلوق يف «ليعام“إ نب رضنلا نع -۷

 .رضمو ةعيبر نم رثكأ هردتبي

 هدي عضی < :لاق 4:د :هلوق ف «هيبأ نع رمتعم نع -۸

 مو ‹كمحرأ فيك :لوقيف ؟ينمحرت امأ :لوقيف «هقد الإ ءيش ىلع

 .!؟نيمحارلا محرأ كمري

 رل 4 س ا رک :يرزجلا ميركلا دبع نع -۹

 .ةميلو ىلإ ىعد اذإ هدئاق عبتتسی :ةاروتلا ق يهو ‹لتاقي ال :لاق
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 روبقلا ةلاسر تابيغملا بانک

 روبقلا ىلع باتكلا نم ئرق ام باب

 ماشلا قيرط يف ربق ىلع ت تارق :لاق «رانيد نب كلام نع - ۲.۰

 انوريست ال موي تاذ اوحبصت نأ مكر يصم نإ اوريس بكر لا اهي اي

 انوضقت ام اوضقاو تامملا لبق اهتمزأ نم اوحراو اياطملا اوثح

 انوريصت انرص امك ليلق نعو رھد انریغف متتک امک اسان انک

 لجع ينب نم لحر نع يدنقرمسلا سامشلا نب ميهاربإ نع ٠١-

 نيريقب انأ اذإف «نميلا فيلاخم ضعب يف تررم :لاق «ركب ابأ نکی

 اهيلع بوتكم ةروقنم ةرخص امهنيب نيميظع

 ىرثلا تحت برتلا يف ايلب دق ريمح يديس اربق ناذه

 ىرذلا خش لك ينفي توملاو هتاركب توللااهاتف ا

 نانبل لبجب ربق ىلع تأرق :لاق « يندرألا لهس نب دمحأ نع -۲

 :هيلاعأ يف

 صصغلاو تولا برك فرع نم تولاهرك

 .ینکر ح الإ هترکذ ام هللاوف :لاق

 يداو ىلع تررم :لاق «يناغصلا رشب نب فيس نع-۴۳

 ‹ةيريمحلاب بوتكم هيلع نيلوألا كئلوأ روبق نم ربقب انأ اذإف «تومرضح
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 :بوتکم هيلع اذإف «هترظنف

 ريغلاو لاحآلا هسفن تبرحأف اهنكسيل ايندلا رمع نم ايأ

 ينب نم لحر رم :لاق «دمحم نب ورمع نب مساقلا نع ٠ ٠٤<

 «هيلإ رظنأ تفقوف سدقملا تيب وحن لابح يق ريقب تررم :لاق «ةرمض

 :بوتکم هيلع اذإف

 ركداف الغشل توملا يق نإ ربتعاف انوه فقاولا اهيأ

 ىف ربق ىلع تأرق :لاق «دباعلا ناملس نب زيزعلا دبع نع ٠-

 :لحاوسلا ضعب قيرط

 توععانمويف شاع نم لکو انئابآب توملاااقجلأ

 م ةنس ةئامو نورشع هيلع تتأ خيشل :اولاقف ؟ربقلا اذه نمل :تلأسف

 .هربق ىلع اذه بتكي نأ ىصوأف «تام

 :ةلبألاب ربق ىلع تأرق :لاق «يبسارلا مغيض كلام يبأ نع ٠١-

 سومرم راجحألاو لدانجلا نيب هرظنم رادلا بيرقلا ديعبلا انأ

 .يمون يلع ردك الا هترکذ امف :لاق

 يلي ام نابحلا يق ربق ىلع تأرق :لاق «ريبزلا نب ورمع نع -۷

 ( :بوتكم هيلع ةبلاهملا

 ارضن هحوأ نع نیکبي الدانح اربع ىأر دقف ربقلا رصبأ نم

 .یسفن تکلم ام هللا وف :لاق
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 دير انأو اموي تحرح :لاق «يكملا فيس نب ورمع نع-۸

 انا اذإو ءءام نيع ىلإ تيهتناف ‹قيرطلا نع يتلحار يب تداحف ‹فئاطلا

 الإ اهيلع رعب داكي ال «سانلا نع عطقنم عضوم يق «ديدح نيعلا دنع ريقب

 :بوتكم ربقلا ىلع اذإف «لاض وأ عار

 افعدقوبيرفل ىكب نم هللا محرر

 افغضلاو نسحلااحمف ههجحو ربقلا رغ

 .تأیقتسا یقح ذغموی هللاو تیکبف :لاق

 نب كلام ينعي- هباحصأ هدقف :لاق «فيحنلا ناميلس نع - ۹

 دق :اولاقف ءةلبألا ىلإ تحرح :لاق ؟ىحمب ابًأ اي تنك نيأ :اولاقف -رانید

 :لاق ؟هتیأر ِءيش نسحأ امف ةلبألا رهن ىلع لاومألا كلتو ضرألا تيأر

 !ىجمب ابأ اي :اولاق « ىلصت ةأرما تيأر ینا الإ «هب تبجعأ ايش تیار ام

 اذإو ءافيرظ اديشم ارصق نيرحبلاب تيأر :لاق ؟تيأر ءىش بحعأ امو

 :بوتکم هباب ىلع

 ميعنلا ق شياعملا نم تشعو هتمعان دعسأ شيعلا تبلط

 ميمحلاو براقألا نم تبلس ارهظ سانلا برو ثبلأ ملف

 ىصوأف تام «نيرحبلا لهأ معنأ اذه :اولاق ؟رصقلا اذه نمل :تلقف :لاق

 تبجعف :كلام لاق «مالكلا اذه هباب ىلع بتكي نأو «هرصق يف نفدي نأ

 .كلام ىكب مث «هتبوتب توما لبقتسي الهف « هتفرعم نم
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 لحجر يفوت :لاق «هيبأ نع ينارحبلا بلاغ نب ليبحرش نع ٠-

 :تام نأ دعب هرصق

 ديغرلا يف شياعملا نم تشعو هتمعان طبغأ شيعلا تبلط

 ديعبلاو براقألا نم تبلس تح تيبلا برو لزنأ ملف

 بنج ىلإ انلزن :لاق «خيش ينثدح ميكح نب قاحسإ نع ١-

 :اهنم ريق ىلع اذإف «ماشلا قيرط يف ةربقم

 صالخلاب ةلافكلا هنهرأو يصاعملا كرت ىف يل نمضيأ

 يصاعملا صصغ اوعرجتي ملو اوحارتساف موق هللا عاطأ

 تأرق :لاق «ةرصبلاب لحر ينثدح ليوطلا يلع نب دمحم نع -۲

 :زاوهألاب ربق ىلع

 فيرتت دعب نم يعجطضم برتلاف يتكلم راد نم ينحرحأ تولا

 فيراصتلا بير هرهد نم فاحو هنزحأف يربق ىأر دبع هلل

 فيواستلا لوط مهرغو اهيف اورمع نإو ايندلا ينب ريصم اذه

 فيقوت موي ازوف هللا لأسأو يقنح نمو يدمع نم هللا رفغتسأ
 تأرق :لاق ءءابهصلا يبأ نب ةبقع نب هللا دبع نب دمحم نع ٣-

 :بوتكم داهجلا باب يلي امم سوسرطب ربق ىلع
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 بنذ نم مدقت ام رفغاف بر ایف . ير ىلإ ترصو يابند تقراف

 برك يق تحبصأف اهيف هتفلاخف ىهن اهريغ نعو ءايشأب ينرمأ

 :بوتكم نيبابحلا ضعب يف ربق ىلع تارق :لاق دمحم نع ٤-

 رشعالو ىحضأ الو رطف هرق يف تيملل سيل

 ربقلا هنكسم نم كاذك هبرق ىلع لهألا نعءان

 :ربق ىلع تأرق :لاق «دمحم نع ٥-

 ميلع دابعلاب بنذلا رفاغ ميحر بر هاعد يزيزع اذه

 ميلعاي هبنذ مويلا رفغاف اديحو ادرف بارتلا يف الح دق

 مرك بر تنأف هيلع براي مويلا كوفعب لضفتو

 :يراحصلا ضعب يف ربق ىلع تأرق :لاق دمحم نع ٩-

 ىدشفي هيف ننمنأ ولانيلعزيزعربق
 ادل سفنلا ةينمو ينيع ةرق تنكسأ

 ىدسعت ءاضقلا الو انيلع قللحخراجام

 ىدرت يقتلا هب بوث نيزأ رصلاو

 :نيبابحجلا ضعب يف ريق ىلع تأرق :لاق دمحم نع-۷

 روبققلا ننحير موي لا راصف يناحير ناك
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 رونب تا عیدب ت احيا ناصغأ يأ

 روهدلا يديأ ىلبلا ن يتاسب يف اهتسرغ

 :لاق «هيبأ نع يركبلا سادرم نب ةقدص نب هللا ديبع نع -۸
 اذإو «سلباطنأ دالب يلي ام ضرألا نم فرش ىلع ربقأ ةئالث ىلإ ترطظن

 :بوتکم اهدحأ ىلع

 هلئاس دب ال قلخلا هلإ نأب ملاع وه نم شيعلا ذلي فيكو

 هلعاف وه يذلا ريخلاب هيزجيو هدابعل هملظ هنم ذحخأيف

 :اهبنح ىلإ يناثلا ربقلا ىلعو

 هلجاعتس ةتخغب ايانملا نأب انقوم ناك نم شيعلا ذلي فيك و

 هلهآ وه يذلا تيبلا هنكستو ةوخنو اميظع اكلم هباستف

 :امهبنج ىلإ ثلاثلا ربقلا ىلعو

 هلهانم بابشلا ىلبت ثدح ىلإ ارئاص ناك نم شيعلا ذلي فيكو

 هلصافمو همسح یلبیو اعیرس هنوص دعب نم هجولا مسر بهذيو
 بنج ىلإ اهضعب ةفطصم دحاو ردق ىلع ةمنسم روبق يه اذإو

 تسلح خيشل تلق ءاهنم برقلا يف تناك يتلا ةيرقلا تلزن املف «ضعب

 ةصق هيلع تصصقف ؟تيأر امو :لاق ءابجع مكتيرق ف تيأر دقل :هيلإ

 :تلق :لاق «مهروبق ىلع تيأر امم بجعأ مهثيدحف :لاق «روبقلا

 !ینندح
5 
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 نئادملا ىلع رمؤيو «ناطلسلا بحصي ريمأ ؛ةوحإ ةثالث اوناك :لاق

 درفتو «هسفنل ىلخت دق دهازو «هتصاح يق عاطم رسوم رحجاتو «شويجلاو

 «هاوخأ هدنع عمتجاف «ةافولا دباعلا اذه مهاخأ ترضحف :لاق «هتدابعل

 دبع اهيلع هرمأ «هذه اندالب يلو دق ناطلسلا مهنم بحصي يذلا ناكو

 ال امهيحأ دنع اعمتجاف ءافسعتم اموشغ املاظ ناكو «ناورم نب كلملا

 ‹هنم يصوأف لام نم يل ام هللاو ال :لاق ؟يصوت الأ :هل الاقف «رضتح

 لاقف «هبلسأف اعيش ايندلا نم فلحأ الو «هنم يصوأف نيد يلع دحأل الو

 «كيدي نيب يلام اذهف «كل ادب ام لق !يحأ يأ :ناطلسلا وذ هوحأ

 :لاق «تفش اع يلإ دهعاو «كل ادب ام هنم ذفنأو «تببحأ ام هنم يصوأف

 يبسكم تفرع دق !يحأ يأ :رحاتلا هوحأ لاقف :لاق «هنع تكسف

 ءاهيف قافنإلاب الإ اهغلبت م ريخلا نم ةصغ كبلق يف لعلف «يلام ةرثكو
 ‹كوحأ كلذ كل ذفني «تببحأ ام هيف مكحاف «كيدي نيب يلام اذهف

 ءادهع امكيلإ دهعأ نكلو ءامكلام يق يل ةحاح ال :لاقف امهيلع لبقأف

 ىلع ينانفداو « ينانفكو « ينالسغف تم انأ اذإ :لاق «يدهع افلاخت الف

 :يربق ىلع ابتكاو «ضرألا نم زشن

 هلئاس دب ال قلخلا هلإ نأب ملاع وه نم شيعلا ذلي فضيكو

 هلعاف وه يذلا ريخلاب هيزجيو هدابعل هملظ هنم ذخأيف

 ءاظعتت نأ امكلعل ةرم موي لك يف ىنايتأف «كلذ امتلعف امتنأ اذإف

 «ربقلا ىلع فقي تح هدونج يف بكر ي هوحأ ناکو :لاق .تام ال العفف
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 ناك امك ءاح ثلاثلا مويلا يف ناك املف «يكبيو هيلع ام ًارقيف لزايف

 ‹فرصني نأ دارأ املف «يكبي ناك امك ىكبف «لزنف «دونحجملا عم ءيجم

 اروعذم فرصناف :لاق «هبلق امه عدصني نأ داك ريقلا لحاد نم ةده عم

 ام !يحأ يأ :لاقف «همانم يف هاحأ ىأر ليللا نم ناك املف ءالحجو اعزف

 امولظم تيأر :يل ليق “”ةعمقملا ةده كلت :لاق ؟كربق نم تعم يذلا

 ىرأ ام :لاقو «هتصاخو هاحخأ ىعدف ءامومهم حبصأف :لاق «هرصنت ملف

 نيب ميقأ ال ينأ مكدهشأو «يريغ هربق ىلع بتكن نأ اناصوأ ام دارأ يحأ
 يف كلملا دبع ىلإ بتكو «ةدابعلا مزلو ةرامإلا كرتف ءادبأ مكينارهظ

 لابجلا ىلإ يوأي امنإ ناكو :لاق ءدارأ امو هولحخ نأ بتكف كلذ

 ءةاعرلا ضعب عم وهو لبجلا اذه ضعب ف ةافولا هترضح ىتح يراربلاو
 ال ؟يصوأ اع. :لاق ؟يصوت الأ !يحأ يأ :لاقف «هاتأو كلذ هاحأ غلبف

 «يربق ينتأوبف تم انأ اذإ ادهع كيلإ دهعأ نكلو «هب يصوأف يل لام
 :يربق ىلع بتكاو «يحخأ ريق بناج ىلإ ينفداف
 هلجاعتس ةتغب ايانملا نأب انقوم ناك نم شيعلا ذلي فيكو

 هلهآ وه يذلا تيبلا هنكستو ةوخنو اميظع اكلم هباستف

 ‹«تامف :لاق ينم ري نأ يل هللا عداف « توم دعب اثالث يندهاعت مث

 هل اعدف «هايإ هنايتإ نم ثلاثلا مويلا يف ناك املف .كلذ هوحأ هب لعفف

 .ةحوعم اهسوؤر ديدح نم لمعت طايس )١(
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 رولا ةلاسر تابیغملا باتک

 نأ تداک «هربق نم ”ةبحجو عم ‹«فرصني نأ دارأ املف «هدنع یکبو

 دق «همانم يث هيحأب اذإ ليللا نم ناك املف ءالقلقتم عجرف «هلقع لهذت

 لجو دق ناك امل هيلإ تبثو «يحأ تيأر املف :لحرلا كلذ لاقف .هانأ

 الف رازملا دعب !يحأ تاهيه :لاق ءارئاز انتينأ يحخأ يأ :تلقف «يلق

 ريخب :لاق ؟تنأ فيك !يحأ يأ :تلق :لاق «رادلا انب تنأمطاو «رازم

 ةمئألا عم كاذ :لاق ؟يحأ فيكو :تلقف :لاق ءريخ لكل ةبوتلا عمجأ ام

 مدتغاف ؛هدحو ائيش مدق نم :لاق ؟مكلبق انرمأ امف :تلق :لاق «راربألا

 قرفف ءاهنم علخنا دق ءايندلل الزتعم هوحخأ حبصأف :لاق .كرقف لبق كدحو

 ًانهأك نبا هل أشنف :لاق هللا ةعاط ىلع لبقأو ""هعابر مسقو «هلام

 غلب ىح «ةراحجتلاو بساكملا ىلع لبقأف :لاق ءالامجو اهحجو بابشلا

 :لاقف !يصوت الأ !هبأ اي :هنبا هل لاقف ؛ةافولا هابأ ترضحو :لاق ءاهنم

 انأ اذإ ادهع كيلإ دهعأ نكلو «هيف يصويف لام كيبأل ام هللاو !ينب اي

 :نيتيبلا نيذه يربق ىلع بتكاو «كتمومع عم ينفداف تم

 هلهانم بابشلا ىلبت ثدح ىلإ رئاص وه نم شيعلا ذلي فيكو

 هلصافمو همسحج یلبیو اعیرس هنوص دعب نم هجولا مسر بهذیو

 لعفف «يل هللا عداو ءاثالث كسفنب يندهاعتف «كلذ تلعف تنأ اذإف

 .ةدهلا عم ةطقسلا :ةبجولا )١(

 .هرایدو هلزانم يأ (۲)
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 «هدلحج هل رعشقاف ءاتوص ربقلا نم عم «ثلاثلا موي ناك املف .كلذ ىتفلا
 هوبأ هاتأ «ليللا نم ناك املف «هلهأ لإ امومهم هنم عجرو «هنول هل ريغتو

 توملاو «هرحخآب رمألاو «ليلق نع اندنع تنأ !ينب يأ :لاقف «همانم يق

 نم كزاهج لوحو «كليحرل بهأتو «كرفسل دعتساف «كلذ نم برقأ
 رتغا ام رتغت الو «ميقم هيف تنأ يذلا لرغملا ىلإ نعاظ هنع تنأ يذلا لزنملا

 دنع اومدنف «مهداعم رمأ نع اورصقف «مهلامآ لوط نم كلبق نولاطبلا هب

 ةمادنلا الف «فسألا دشأ رمعلا عييضت ىلع اوفسأو «ةمادنلا دشأ تولا

 هب فاو ام رش نم مهذقنأ ريصقتلا ىلع فسألا الو «مهتعفن توملا دنع

 .رداب مث «رداب مث ءردابف !ينب يأ «ةمايقلا موي مهكيلم نونوبغملا

 :ثيدحلا اذهب ينثدح يذلا خيشلا لاق :يبأ لاق :ةقدص نب هللا ديبع لاق

 :لاقو ءانيلع اهصقف ؛ايؤرلا هذه ةليل ةحيبص ىتفلا اذه ىلع تلحدف

 لعحف :لاق «ينلظأ دق الإ توملا ىرأ الو «يبأ لاق امك الإ رمألا ىرأ ام

 «هءاطلخ لحتسيو «نيدلا نم هيلع ام يضقيو «قدصتيو «هلام قرفي
 لحجر ةئيهك «هنوعدويو «مهعدويو «مهيلع ملسيو «مهللحيو «هيلماعمو
 «رداب مت «رداب مث «ردابف :يبأ لاق :لوقي ناکو «هعقوتي وهف «رمأب رذنأ

 وأ ءاهب يل ىنأو مايأ ةثالث وأ ءاهب تسيلف «تضم تاعاس ثالث هذهف

 امو «كلذ نم رثكأ وهف نينس ثالث وأ ءاهكر دأ ينارأ امو «رهشأ ةثالث
 «مسقيو يطعي ىتفلا لزي ملف :لاق .كلذك كلذ نوكي نأ بحأ

 هذه ةليل حبص نم ثلاثلا مويلا رخآ يف ناك اذإ تح «مايأ ةثالث قدصتيو
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 ددمف «ةلبقلا لبقتسا مث «مهيلع ملسو «مهعدوف «هدلوو هلهأ اعد ايؤرلا

 ثكمف «هللا ههر تام مث « قحلا ةداهش دهشتو «هينيع ضمغأو «هسفن

 .هيلع نواصي راصمألا نم هربق نوباتني انيح سانلا

 :لاق هللا دابع رايح ناك و - يقفاغلا دمحم يأ عيمج نع-۹

 :بوتكم هيلع ماشلا قيرط يف ريقب تررم

 اورکداو اورکذتف ولحرا من اوربتعاف اوفق بكر لا اهيأ

 اوربق دق ىرثلا يت ميعنو ءاجر دعب اورمض سانا نم متیأرو انیأر مک

 انعم“ ذإ ءليللا ملظأ دقو ريسن نحن امنيبف «عضوملا كلذ نم انلخدف :لاق

 :لوقي الثاق

 حاورلا كردي ال اركب رئاس نم مكف اوريس بكر لا اهيأ

 حاجنلاب اوحلفت مكلعل هللا رمأ ق اودجف حابصلا كردي ال ءاسم رئاس نم مكو

 حايرلا يف انثمك يتظع عضوت نكت الو

 اهتفاح ىلإ ةمحأ ىلإ ةليل تاذ انلزن ىح «ريسن انلعجف ءانقلطناف :لاق

 الئاق انعم ذإ ء«رحسلا لبق كلذو ءانعح «لصن انذحأ دق نحن انيبف «ربقأ

 :ربقألا كلت نيب نم لوقي

 .فتمملا ريثكلا رجشلا :ةعجألا )١(
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 اطرف مكدعب يتأي نمل متنأ يذلاف افاس مكلنورتالأ

 اقحل مكب مهنإو اعبتانلمكنأ كشال

 دق كلملا دبع نب ناميلس نأ مكربحأو «هللا مكعدوتسأ :لاق مث

 ل هللا لوسر يريزو دحأ مسا هما لداع مامإ ضرألا يلوو «تام

 ةفالخلا لوو «تام دق كلملا دبع نب ناميلس اذإف ءاندالب انمدقف :لاق

 :زاریشب ربق ىلع ترق :لاق «سنوی نب ىح نع -۰

 اوعشقأو كوملسأف رازملا ىأنو روازت لوط دعب ةبحألا بهذ

 اوعفدي مل ةبركو كوسنؤي ل ةرفقب نوكت ام شحوأ كوكرت

 اوعدصتو اوضرعأ ةبحألا كنع ةرفح بحاص ترصو ءاضقلا يضق

 نم لحر جرح :لاق «مشاه ينب نم يشرقلا رفعج يبا نع -۱

 هيلع ربقب رضح ذإ اهاطختي وه انيبف «ةرصبلا رباقم ىلإ ارام «نحلت

 :بوتکم

 تاومأ نيب يوثتس ليلق ام نع تاينملا ركذ نع بلقلا لفاغ اي

 تاذلو وهه نم هللا ىلإ بتو هب لولحلا لبق نم كلحم ركذاف

 تاعاسو مايأ بئاصم رکذاف لجأ ىلإ تقو هل مامحلا نإ

 يتأي نأ بللا اذاي توملل ناح دق اهتنيزو ايندلا ىلإ نئمطت ال

 نابجلاب تنك :لاق «يربنعلا ىسيع نب رمع نب دمحم نع -۲
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 ىلع ةينبم ىه اذإف ءاهيف رتتسأ ةبق ىلإ تلمف ءءامسلا ىنتباصأف «ةرصبلاب

 :بوتکم هيلع اذإو «ربق

 ليلحخ ليلخلا يدعب ثدحتو يدوم یسنتو يرکذ نع ضرعتس

 ليلق تايكابلا ءانغ نإف قدم شيعلا نم اموي تعطقنا اذإ

 ىلع ةبق ىلع تأرق :لاق «لحر نع هللا دبع نب رمع نع -۳

 انالخلاو بابحألا قرافيو ءالبلا راد ىلإ ادغ ريصي نم اي

 اناكم تلقع نإ كسفنل رتحا ةزيزع كانهام نكامألا نإ

 :بوتکم ربق ىلع ناک :لاق «يريرحلا دمحم نب ركب يبا نع ٤-

 ربع يف تايلاب اماظع ربقلا يق نإ ارحسو ايشع ربقلاب فضقاولا اهيأ

 :ةليألاب ربق ىلع تأرق :ايندلا بأ نبا لاق ٠٥-

 حصان قفشم نم ةلاقم يعم”اف لئاق ينإ سفناي

 لاصلا لمعلاو ىقتلا لثم هربق يف ناسنإلا بمحص ام

 ريق اي تنأ اذبح رمع ةريصق هدحل لح يذلا ربقلا اهيأ الأ
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 رحألاو ةبوثملا اهنم انل ريحخو اهتوم ءاس يذلا ام اه ريخف

 :لحر ربق ىلع ئرق :لاق ديوس نع -۷

 فارشألا احأ اي كمويل لمعاو هلیحر تقو لبق كبابش رداب

 :نميلاب ريق ىلع أرق هنأ نميلاب نحنو لحر ينثدح ديوس نع -۸

 هدغل لمع هموي رذح نمو هحرف لق توملاركذ نم

 :لحر ربق ىلع ئرق :لاق «دیوس نع -۹

 كبلقنم نم رذاحت امو كعجضم وشح . رك داو ظقيت ةلفغلا بحاص اي

 سأب ال انل راح تام :لاق «نوميم نب دلخم نب نیسحلا نع -۰

 هللاو ءارجلا راد ةرحآلاو «ىلبلا راد هذه :هربق ىلع بتكي نأ ىصوأف «هب

 ىلإ ريقفلا نيكسملا كدنبع محرا !نيمحارلا محرأ وه نم اي «نيمحارلا محرأ

 يبا نم يب محرأ وه نم اي !كاوس نم ةر نع اهب هينغت ةمحر «كتمحر

 تاوهش هتركسأو ىنغلا هرطبأ نم اي :بوتکم ربق ىلع تیرو :لاق

 .ىلبلا لهأ ىلع مكلوزن ىند دقف «ىمظعلا ةرفسلل دعتسا ؛ايندلا

 دحجو :لاق «فيقث نم خيش نع يبا ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق ١-

 :ةليقب نب نايح نب حيسملا دبع انأ :بوتكم هيف روقنم رجح ةريحلاب ةرفح يف
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 ديزملا قوف ملا نم تلنو يتايح هرطشأ رهدلا تبلح

 دواخل لإ لمس ال نکا ر ايرلا فرشلا يث لانأ دو

 سراغ اتامو

 هوبدناف مهلك قلحلا ىلإو هوفرعاف اص هيجولا

 هودنعیاتمآ ربلاب ناک اننيب دوقي الجعتسسم ءاج

 هونبأاذهو هنبااذهف نمألا نم هاوط دق تولا اذإف

 ةيكاطنأ لهأ نم لحر ىصوأ :لاق «يمشجلا ايركز يأ نع ٣-
 امطوقت  «هللا الإ هلإ ال نأ هاقلت موي هلل دعأ :هربق ىلع بتکی نأ دزألا نم

 .هللا كمري اهب هاسع «اصلخم

 انللدف «ةنيدم سرافب انحتتفا :لاق للا دبع نب ریرحج نع ٤-

 ‹«ةيسرافلا رفن نم انعمو ءاهانلاحدف «الاومأ اهيف نأ انل ركذ ةراغم ىلع

 تيب ىلإ انرس مث ءاريثك اعيش لاومألاو حالسلا نم ةراغملا كلت يف انبصأف

 جزألا يف اذإف ءءاطغلا كلذ انبلقف «ةميظع ةرخص هيلع “حج زألاب هيبش

 «تقزمت دق للح هيلع ءارظنم انيأر ام شحوأ لحجر هيلع «بهذ نم ريرس

 ال !كولمملا دبعلا اهيأ اي :وه اذإف ءانل ئرقف «باتك هيف حول هسأر دنعو

 .الوط ینیب تیب (۱)
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 نأ ملعاو «كل هللا هلعج يذلا كتردق دعت الو «كقلاح ىلع ربجتت

 ةدم ىلإ كنإو «كمامأ باسحلا نإو كرمع لاط نإو «كتياغ توملا

 اريخ كسفنل مدقف «كيلإ تناك ام بحأ «ةتغب ذحخؤت مث كورتم ةمولعم

 !كولمملا دبعلا اهيأ «كتقاف مويل رورغلا عاتم نم دوزتو «ءارضحم هدحت

 «مارهب نب مارهب انأ «ةجح يف هللا نم كيلعو ءاربتعم يف نإف «يب ربتعا

 ءالمأ مهوطأو «ابلق مهاسقأو ءاشطب مهاتعأ نم تنك «سراف كلم

 تحخودف «ايندلا عمج ىلع مهصرحأو «ةذل يق مهبغرأو «ةسايس مهلضفأو

 تللذأو «ماظعلا شويجلا تمزهو «ةيطاسلا كولملا تلتقو «ةيئانلا دالبلا

 هعمجي مل ام ايندلا نم تعمجو «ماع ةئامسمخخ تشعو «ماركلا لواقملا

 .يب لزن ذإ توملا نم هب يدتفأ نأ عطتسأ ملو «يلبق دحأ

 ارهن اورفح مهنأ ؛ملعلا لهأ ضعب ينثدح يدع نب مثيلا نع -°

 عمتحاف «مارت ال ةميظع ةرخص ىلإ رفحلا مهب طحناف «ناهبصأ ضرأب
 «بهذ نم ةرسأ ةعبرأ هيف تيب اذإف ءاهوبلقف «سانلا نم ةعامج مهيلع

 «للح هيلع «ةيحللا ليوط «علصأ «ةماملا ميظع خيش :اهنم لوألا ىلع

 ‹«ليمج باش : يناثلا ريرسلا ىلعو .دحربزلاب ةطوحخم ةباصعب بصعتم

 مالغ :ثلاثلا ريرسلا ىلعو .قلعم هسأر قوف جاتلاو «للح ثالث هيلع

 نيفنشلا نم دحاو لك يف 'ناطرقو "نافنش هنذأ يف «ملحلا قهار نيح

 .هلوق ذفن ءاش ام لاق اذإ يذلا كلملا هب دصقي )١(

 .نذألا ىلعأ يف سيلي يذلا :فنشلا (۲)
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 للح اهيلعو «سمشلا اهنأك ةيراح :عبارلا ريرسلا ىلعو .ةرد نيطرقلاو

 £ ۰ . ۰ )۲( ار * چ

 دنع اذإف «هأرقف ‹«سرفلا ىملعم نم الحر اوعدف «ةيسرافلاب باتک مهنم

 ةمعنو «ةربابحلا شطب تيطعأ «دالبلا هذه كلم «متسر انأ :لوألا سأر

 بصأ ملو «ديدحلا تللفو «دونجلا تحودو «يلبق كلمل عمي مل ميعن

 توملا نصغن «كلملا نب روباس.انأ :رحآلا سأر دنع اذإو .ءاود توملل

 سأر دنع اذإو .يب ىلغأل ءادف ينم توملا لبق ولو «يدح ىلبأو «يتبيبش

 دنع اذإو .اندلخل رشب دلح ولو «متح توملا «كولملا نب مارهب انأ :مالغلا

 تسىلتحلاو ‹قزعب تيضم «كلملا تنب تحدنمانأ :ةيراحلا سأر

 تيبلا كلذ ف ناهبصأ لهأ باصأف :لاق .ايندلا مکنرغت ال يتراضغب

 .اماظع الاومأ

 رفحن انجرح :لاق «نارحن لهأ ضعب ينثدح شايع نبا نع-۹

 اتوبات انبصأف «كلملا ةربقم هيمسن انل عضوم يف ءانئامظع نم ميظعل اربق

 لحان «ةماغثلا هتيحلو هسأر نأك خيش اذإف «هانحتفف الجسم ديدج نم

 لبق «دينجلا نب ةدينح انأ :باتك هسأر دنع اذإو «ةلح يق جردم «مسجلا

 يک

 يذلا ظرقلا :ليقو ؛اهلفسأ يق طرقلاو نذألا ىلعأ يف فنشلا :ليقو ؛فتشلا :طرقلا )١(

 .نذألا ةمخش يف قلعي

 .يلحلا نم دضعلا :جولمدلاو جلمدلا )۲)

 .شيعلا يف ةعسلاو ةمعنلا :ةراضغلا (۴)
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 ايندلل فأ «نورتام ىلإ ترص مث «ةنس ةئامتس تشع نارم يذ

 .!اهب رغو هتوهتسا نمل ليولاو ءاهيف نيبغارلاو

 باصأ :لاق «ناسيد نب رييحي نب هللا دبع نب یسیع نع ۳۷

 تيب اذإف ءاعضوم ليسلا قرخف «ةيواعم ةفالح يف فيرخلاب ارطم سانلا

 نم حول هيلع ربق ةوبح اذإف ؛فشكف «ةراجح نم باب هيلع «ةراجخ نم
 تشع «كولمل نب كلملا ء«ريهب ناراب انأ :هيف بوتكم «قبطم دنيدح

 ترص مث «ركسع فلأ تمزهو «ءارذع فلأ تضضتفاو «مانع ةئامعبس

 ٠ .توملا ىلإ هريصم نأ ملعيلو « هللا قتيلف يربق ىأر نمف «توملا ىلإ

 امل :لاق «راصنألا نم لحجر نع يشرقلا هللا دبع نب نيسحلا نع -۸

 هادانف «لبح ةمق يث ابهار ىتأف «ةدابعلا ىلإ عزف ؛ةعيطخلا ريكا د واد باصأ

 ينيداني يذلا اذه نم :بهارلا لاق «هيلع رثكأ املف «هبجي ملف «لاع توصب

 بحاص دواد اننا :لاق «ةدابعلا هنعت ملو ءهفالسأ هفحخت مل «لاع توصب

 نئل :بهارلا لاق .تاوهشلاو ءاسنلاو <ةموسلملا لنيخلاو ءةنيصحلا روصقلا

 بغار انأ :لاق ؟تنأ نمف :طلا دواد لاق «تنأ تنأل اذهب ةنجلا تلن

 تنک نإ هارت دعصا :لاق ؟كاسیلج نمو ؟كسينأ نمف :لاق ‹قوتم بهار

 تيم. وه اذإف «هتمق ق راص تح «لبحلا ا دواد للختف :لاق «كلذ ديرت

 «كلم :لاق ؟اذه نم :لاق .معن :لاق ؟كسينأو كسيلح اذه :لاق « ىجسم

 انأ :باتكلا ًارقف ثلا دواد اندف :لاق ءهسأر دنع ساحن نم حولا يف هتصق

 ‹ةنيدم فلأ تينبو «ماع فلأ تشع «كالمألا نم كلم نالف نب نالف
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 انیبف يارذع فلأ تضضتفاو «ةأرما فلأ تنضتحاو «رکسع فلأ تمزهو

 بارتلا ءاذ انأ اهف «هيف انأ امم نجرحأف «توملا كلم ىناتأ «یکلم ین انا

 . .هيلع ايشغم يلا دواد رخف :لاق ‹ یناریج دودلا ‹ یشارف

 :بوتکم ربق ىلع دجو :لاق «يلجبلا دمحأ نب دمحم نع -۹

 روهدلا تضم اذكهف ك م لات رهدل مصا

 رورسلا الو ماد نزلا ال ةرم لزحو حرف

 دجو هنأ يغلب :لاق «يركسلا ىحي نب دمحم نب دمحأ نع-٠

 :بوتکم ربق رجح ىلع

 توفلل ةبه أا ذحأي م توملا هب ىدوأ لفاغ مك

 توملاب ةمعنلا نع لاز هلبق هتمعن لزت مل نم

 :ربقلا حول ىلع شقن هنأ ؛راجنلا يلع يبأ نع-١

 یرت امو سحت امف روبقلا ترز ىرثلا يف بيغملا تيملا اهيأ اي

 ىرقلاب ةماركلا مهفيض توقتو مهنیب لصاوت ال اموق ترواح

 ‹لحرل هشقن احول يلع وبأ يلإ جرحأو :ايندلا يبأ نبا لاق - ۲

 :هلهأ ضعب ربق ىلإ هلعجف

 اهرورس تامو تباذ دق یسفنو يبحاصو يفلأ دعب يئاقب فيكو
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 اهروزي نم ةرفح ملكت مل نإو ملسمف هربق يتآل ينإو

 :بوتكم ربق ىلع تأرق :ايندلا يبأ نبا لاق - ۳

 ينع فعي م نإ تبحخ ييونذب ينوملسا ىنم لهألا ًاربت دق ديحو ربقلا يف انأ

 :بوتكم ربق ىلع تيأرو :ايندلا يبأ نبا لاق - ٤

 يهاس اي ربقلا مويل تلمع اذام هنكسن فوس ةبرك تيب ربقلا

 :بوتکم ربق ىلع ناکو - ٥

 ىرثلا يف تبيغ ثيح يتبحأ ينافجو ىلبلاو دعبلا لزم يق ميعنلا دعب ترص

 یلبلا يس یحو يدحخ توملا قلح

 :بوتکم ربق یلع ناکو ٩-

 يطاسب ضرألا ىرثو يتب ربقلا راص مث طابتغاو رورسو ميعن يف ارهد تشع

 هئانفب اذإف «برح دق ارصق موق لحدو :ايندلا يبأ نبا لاق - ۷

 :بوتكم ربقلا ناطيح ضعب ىلعو «ربق

 اروجهم رصقلا بر ربق ىرت امأ هتجهم تاذللاب للعي نماي

 بيهص دلو نم ملعلا لهأ ضعب ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق -۸

 «ناربق هئانفب «برح رصقب يرملا حلاص رم :لاق «نريرصبلا ضعب ينثدح

 اذه ابر ناذه «اربع ىرت ندا !ڂاص اي :لاقف ءاهدنع سلاج دوسأو

 :بوتكم ربقلا ىلعو :لاق .ىرت ام ىلإ اراص «رصقلا
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 اربع اانلثم اونوكت ليلق نعف اوربتعاو مويلا اوريس بكر لا اهيأ اي

 ارحزننلانك امو انريتعا امف اهتذلب ايندلا انل تناكو انك

 ارثأ الو انيعانل قبي ملف همهسأب هنم یدرلا انامر یٹح

 ربق ىلع ئرق :لاق انباحصأ ضعب تعم :ايندلا يبأ نبا لاق - ۹

 :ةرصبلاب

 حياحصلا بولقلل امقس ترص دقل ةرقو نويعللاوم تنك نعل

 حيارضلا كلت لهأ نم ادغ ينإو يكردم كموي نإ يدحو نوهو

 ىلع ئرق :ةرصبلا لهأ نم لحر ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق ٠-

 :زاجحلا ضرأب ربق

 يدوي ربقل ةملظ يف اميمر امظع راص دق دحج يذو لامج يذ زیزع مرک نم مک

 يدوو يله نيبو ينيب تولا قرفو  يدحو ربل يف ترص دق بر هلل دمحلا

 يدهعل يضقت ءوسو لعفب تولخ دقو يدب ناک ام رمأ نم ايش فرعا تسلف

 يدمعو ياطح نم يير هللا رفغتسا يدهجب اهف تط بونذ ءاد اشحوتسم

 يدقر مويلا نسحأف لضفب داوحلا تنأ  يدنع كلذ لكف يبنذ يهإ رفغاف

 ماشلاب ربق ةبق ىلع ناك هنأ يغلب :ايندلا يبأ نبا لاق ١-

 امکیلع يعمد تينفأ دقو ليوط امكيلإ يقوش ناربقلا اهيأ الأ
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 امكينكاس ىلع ىلوملا ةرفغمو ةمهحرو احورو اناوضرو امالس

 ةريقم طئاح ىلع ارق هنأ ؛مشاه ينب ىلوم نسحلا يأ نع ١-

 :بوتکم

 روضح بيغ سانأ نيب روبقلاب فقاولااهيأاي

 روخصلا لدنجو ىرشلا نيب رومغم برح يف اونکس دق

 رورغ يف كظح نع نكت ال روشنللا ةجض نورظتني

 ريصت انلزنم ىلإ ادغ

 دحجو «تيبلا دعاوق تقلا ميهاربإ عفر امل :لاق «دهاحب نع -۳

 ارش اوعرزت الو احرف اودصحت اریخ اوعرزا !مدآ ينب اي :روقنم هيف ارجح
 «تابوقعلاب نوركنتو تاغيسلاب نولمعت !مدآ ينب اي «ةمادن اودصحتف

 .بنعلا كوشلا نم ىنتجي ال لحأ

 يف كلملا دبع نب ناميلس امنيب :لاق «يميتلا ايركز يبأ نع ٤-

 نب بهوب يتأف «هأرقي نم بلطف «روقنم رجحب يأ ذإ ؛مارحلا دجسللا
 كلحأ نم يقب ام ليلق ترصبأ ول كنإ !مدآ نبا :هيف اذإف «هأرقف «هبنم

 نع ترصقلو «كلمع نم ةدايزلا يف تبغرلو «كرمع لوط يت تدهزل
 «كمدق كب تلز دق ول كمدن ادغ كاقلي اغنإو «كتايحو كصرح

 دلاولا كضفرو «بيرقلا دلولا كنم نابف «كمشحو كلهأ كملسأو
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 مويل لمعاف «دئاز كتانسح يف الو «دئاع كايند ىلإ تنأ الف «بيسنلاو

 .ناميلس ىكبف :لاق .ةمادنلاو ةرسحلا لبق ةمايقلا

 ضعب نع رك ذي انباحصأ ضعب تعم“ :ايندلا يأ نبا لاق-٥

 نم راغ ق ماع يفلأب مالسإإلا لمف تايبألا هذه تبصأ :لاق ملعلا لهأ

 : تم رتف «دحب ناریع

 امكيلع ءاقب الف ءاقبلا عنم

 نطوم ياعم ايري ا ناندح

 راهنو هداوس ركي ليل

 هقولحخ ناوسکي یش د نانول

 هب ىتأ نيأ ليللا انقمر دقلو

 هرمأ كلذ نيب ىضقي هللاو

 اهؤژامنو ةليبقءانفهەبو

 راطمألاو حيرلا هترواعام

 راصبألا انب ترسحناف سمشلاو

 راسعإلاو رسيلا هيف نوكيف

 رادصألاو مايألا دراوتو

 له نم لاق] :لاق ةعيبر نم الحر تعم :ايندلا يبا نبا لاق 0

 باتك هيف ركسعلا ةيحان يف ارجح اندحجو انعمأ املف [انودع ةريزجلا

 :هيف اذإف «هأرقف الجر تدحج وف هاري نم تبلطف ‹ةيمورلاب

 ةمادن ينم ناک ام ىلع تمدن

 مكمامأ باسحلا نأ اوملعت ملأ

 مكتوم دعب اونمأت امیکل اوفاخف

 مأسي سيل ابلاط مكءارو ناو

 ملظي سیل الداع ابر نوقلتس



 ملعاف لعنلا هب تلز نإ مدنيس رحاز هايندب رورغمل سيلف

 :بوتكم اهيف ةزانجلا يف ةعقر تبصأ :ايندلا يبأ نبا لاق -۷

 مکب نلحیل هللاو امأ ءايانملا لولح ةعرس متیسانتو ءايندلل مکتمه متبهو

 مكعفنت الو ‹نمدنتلو ‹«ةمعنلا هرشاعم لوط مکیسني ملظم موی توملا نم

 .ىلبلا لهأ ةرواجو ءايانملا ناتغب لبق !رذحلا !رذحلا !رذحلا «ةمادنلا

 «ةبعكلا تمده [....] تام امل :لاق «ديلولا سابعلا يبأ نع -۸

 اولمعاو «توملا تاركس اورذحا :ةيناربعلاب اهيف ةبوتكم ةبوط اهيف اوباصأ

 «عحري ال ثادحألا نكاسو «بلغت ال توملا ةصرق نإف «هدعب امل

 .يصعي ال رومأم توملا كلمو

 :سدقملا تيبب ةبوط ىلع تأرق :لاق «فاوصلا ةريغملا نع -۹

 ‹ىتوملا يحم هلل دمحلا ؟رذنأ نمم كريغ ممألا نم يقب له رصبأ مث «ركف

 .ریدق ءيش لک ىلع وهو

 تیبب یصع ىلع ترق :لاق «دهازلا نمحرلا دبع يبأ نع-٠

 نكر نم فطتختو «كيف نمآ نم كدعب فاخي راد نم كتايح :سدقلا
 .كيلإ
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 رظنف لحجر ءاجف «ةيمورلاب باتك اهيلع اذإف «ةميظع ةرخص نع لينلا
 ‹«بوتكم اهيلع ام هللاو يناكبأ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكبو اهيلإ

 «هركذتف ارش تلمع اذإو «هاسانتو ريخلا لمعا :لاق ؟اهيلع امو :ليق

 .ةليوط ةحار ىقلي نأ كلذك ناك نم كشوأ

 نب دمحم حتف :لاق انباحصأ ضعب تعم :ايندلا يبأ نبا لاق -۲

 هيلع بوتكم ارجح اهباب ىلع باصأف «نميلا نئادم ضعب فسوي
 :دنسمل اب

 اهيناب توملا قاذو ابارحح تسمأ ةيواخ قافآلاب نئادملا كلت

 اهيقاس توملا سأكب اهاقس تح تلفغ اهظح نع يتلا كولملا نيأ

 لصاو نب دانح لاق :لاق «يلجعلا حلاص نب هللا دبع نع -۳

 لوقأف «رعشلا ديج «لجع ينبل يبارعأ رارع ابأ نإ :صاصجلا نبال ةيوارلا

 :نابح لاقف «ثالثب هيلإ ثعبيو ءاتيب لوقتو اتي
 هرباقم تطح فيك دنه ريد ىلإ يرظناف تولا ام نیردت ال تنک نإ

 :صاصجلا نبا لاقف

 هرداقم هتبجوأ فتح نئاهر مهيف هللا ىضق ام ابجع ىرت

 :يبارعألا لاقف «يبارعألا ىلإ اهب اولسرأو

 هرئاز رهللا لحري ال نذأتسمو اهلها قوف اهله ىمارت تويب
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 ىلع صاقلا بلاط وبأ فقو :لاق ءراطعلا هللا دبع يبأ نع ٠٤١-

 لاضفإلاو دادولا دعب هنع اولوو باسحلا نم هوبرق

 اتيم اندهش :لاق -ةنييع نب نايفس يحأ- ةنييع نب دمحم نع ٥-
 تولحخ !نالف اي :لاق ؛هيلع يوس املف «ءامكحلا ضعب انعمو «نفدي

 ىلإ تفتلا مث ءكانعفن ام كعم انمقأ ولو «كانكر تو انفرصناو «كب يلحخو

 .!مكبجعأو انبجعأ امف «نيمدان متحبصأ !روبقلا لهأ اي :لاقف روبقلا

 تعمسف -اماشه ينعي- كلملا دبع لوم صفح يبأ نع ٠-

 :'لوقي هبتاک

 ملاسب ليلقامع ماسامو

 بحجاحو دیدش باب اذ كي نمو

 ادرفم سانلل بجحلا دعب حبصيو

 تلوحت تح نفدلا الإ ناك امف

 حشاک لک هب ارورسم حبصأو

 ادهاج ةداعسلا اهبسك أ كسفنف

 هبئاتکو هسارحأ ترثک ولو

 هبجاح بابلا رجهي ليلق امعف

 هبکاومو هدانجأ هررغ لل

 هبراقأو هناريح هملسأو

 هبساک وه ام نهر ئرما لکف

 ..اهنم اتاييأ لوقي وهو هباتك ضعب عم ناميلس نفد ال :يذوعسملا دنعو لصألا يف اذك )١(
 .اهقاس م



 ىلع ةصفج يأ نب ناورمل لثمت الحر نا ؛حلاص نب دمحم نع -۷

 دعبي توملا هب لزني نمو ديعب هربق برق ىلع انم هنإ ىلع

 «ههحو راثآ تحمنا لحجر اذإف «هيلع فقوف «تآ هاتأ ةليللا نم ناك

 ( :لاقف

 ىلبلا هاوح دق هيف مسجلاو ءانبلا نسحو ربقلا كبحجعأ

 ىلحلا باهذ كاذ نع كعبني ماح نع تاومألا لأساف

 .هنيعب هيف باسناف ربقلا كلذ ىتأف «نابجلا لحدف «هتعبتاف ىلو مث :لاق

 هل لاقي- دابعلا نم خيش نع يرصبلا دمحم نب ناميلس نع -۹

 «ةدباع لهأ نم ةأرما ينتثدح :لاق ءاقلبلا لهأ نم يقربألا متسر

 :تلاق «ةعمد اه “قرت امف الوح تکبف :لاق ءا نباب تبیصأ تناکو

 تطقس دقو «هنافکآ يف هربق يف سلاج هنأک «يمانم یف لوح دعب هتیأرف

 :لاق «هنع ضرألا "تسيل دق «هللاو یبا اذه :تلقف :لاق «هنوفحج

 ؟كناكم ىرت فیک !ینب ای :تلقف «هرظنم نم ةعزفلاك هنم توندف

 .موزللا :سيللا (۲)
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 اعمد عمللا تفرذل يموسر يمأ ىرت ول اعمج ناكر ألا يلاب ليقم برتلا ق انآ

 «رثأ الو مسر مث سيل دوسأ طح ىلإ ترظنف «هربق ين ددمت مث :تلاق

 ةأرملا هذه "”تهلوف «هتيأر امم "ةلحو هللاو تظقيتساف «ربقلا قباطتو

 .تتام تح كلذ ىلع لزت ملف ءاليوط انزح تنزحو «اديدش اهو

 رصق طئاح ىلع تأرق :لاق دمحم نب هللا دبع نب رمع نع -۰

 :بوتكم ريبزلا نب ةورع رصق بنح ىلإ ريبكلا قيقعلاب

 رثألا ىلع يقابلا ثراولاو تامف كلم نم رصقلا اذه ثراوت دق مك

 هيلع «يرلاب ربقب تررم :لاق «يلظنحلا متاح يبأ نع-١

 «ميركلا دبع نب دمحم هب تثدحف «روفغ برو «بنذم دبع :بوتکم

 .هربق ىلع هتبتک انأو «یحأ كاذ :لاق

 ضعب رمأ :لاق « يناهبصألا یسوم نب هللا دبع نب دمحم نع -۲

 .كب ينظ نسح ققح مهللا :هنفك ىلع بتكي نأ انباحصأ

 نم ةقلح هيف ارجح ماشلاب تیأر :لاق «ةبيش نب دواد نع - ۳

 .ةعزف يأ (۲)

 .فوخلا وأ نزحلا وأ دحولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ :ليقو ؛نزحلا :هلولا (۳)
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 روبقلا ةلاسر تابیغملا بانک

 .قورافلا رمع «قيدصلا ركب وبأ :اهيف بوتكم رجحلا

 «دنملا نامزلا اذه ردص ي انوزغ :لاق ‹لئاو نب بلک نع ٤-

 ضايبلاب هيف بوتكم «رمهحأ درو هيلع رجش اهيف اذإف «ةبقتع يف انعقوف

 .ع هللا لوسر دمحم «هللا الإ هلإ ال :ءورقم

£ € $ € © # % 

 روبقلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو

 "4 ۔
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك

 فتاوهلا ةلاسر

 وهو لب هللا لوسر تعم :لاق لظ د هللا دبع نب رباح نع ا

 اذإف يسأر تعفرف «ءامسلا يف اتوص تعم ذإ يشمأ انأ امنيب» :لاق «ثدحي

 هنم تشنجف ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع نملاج ءءارحب ينءاج يذلا كلملا

 ياتو :لک هللا لرتاف ؛نورثدف «ينولمز ينولمز :تلقف «تعجرف ءابعر
 يهو هرس 4 رجحاق لاو و :هسلوق ىلإ [٠:رثل] 47 < ردملا

 ( .ناثوألا

 لوسر اي :ل هللا لوسرل تلاق اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 نم تيقل دقل» :لاق ؟دحأ موي نم كيلع دشأ ناك موي كيلع ىت أ ام !هلل

 دبع نبا ىلع يسفن تضرع ذإ ءةبقعلا موي مهنم تيقل ام دشأ ناكو «كموق

 اذك عضومب تنك املف «يهجو ىلع مومهم انأو تقلطناف «ينبجي ملف ليلاي

 :لاقف «ينادانف ليربج اهيف اذإف ترظنف ءةباحس ينتلظأ دق انأ اذإف يسأر تعفر

 لابجلا كلم كيلإ ثعب دقو «كيلع اودر امو كموق لوق عم دق كك هللا نإ

 هللا نإ !دمحم اي :لاق مث يلع ملسف «لابجلا كلم ينادانف «مهيف تئش اجب هرمأتل

 كرمأب ينرمأتل كيلإ كبر ينثعب دقو «لابملا كلم انأو «كموق لوق عم دق

 وجرأ» :إئ هللا لوسر هل لاقف (؟نيبشخألا مهيلع قبطأ تئش نإ «تئش اميف

 / ٠٤١/١. ملسمو ه/١ يراخبلا هحرخأ «حيحص ثيدح (۱)
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 .(هل كيرش ال هللا دبعي نم مهبالصأ نم لجو زع هللا ج رخي نأ

 تملع فيك !هللا لوسر اي :تلق :لاق هه يرافغلا رذ يبأ نع ٣-

 انأو ناكلم يناتأ !رذ ابأ اي» :لاقف ؟تنقيتسا تح تملع اعو ؟يبن كنأ

 لاقف «ضرألاو ءامسلا نيب رخآلا ناكو «ضرألاب اهدحأ عقوف «ةكم ءاحطبب

 لجرب يننزوف :لاق «لجرب هنزف :لاق .وه وه :لاق ؟وه وه :هبحاصل امهدحأ

 «ةئاعب هنز :لاق مث ‹مهتحجرف ةرشعب يننزوف «ةرشعب هنز :لاق مث «هتحجرف

 اهدحأ لاقف .نازيملا مف نم يلع نولقاتي اولعج ىح «مهتحجرف ةئاب يننزوف

 قلعو ناطيشلا زمغم هنم جرخأف «يبلق جرخأف «ينطب قشف «هنطب قش :هبحاصل
 هبلق لسغاو ءءانإلا لسغ هنطب لسغا :هبحاصل اهدحأ لاقف ءامهحرطف مدلا

 نيب متاخلا لعجو «ينطب طاخف «هنطب طخ :هبحاصل اهدحأ لاق مث ءءالملا لسغ

 .(ةياعم رمألا نياعأ نأکف ‹«ينع ايلوو ءنآلا وه امك يفتك

 تلبقأ :لاق «رافغ ينب نم لحر ينثدح :لاق 4 سابع نبا نع ٤-

 ناکر شم نحنو ردب یلع انب فرشی لبج ىلع اندعص یتح يل مع نباو
 يف نحن انيبف «بهتني نم عم بهتننف «ةربدلا نكت نم ىلع ةعقولا رظتنن

 ۱٤۲۰/۳. ملسمو ۰ |۲ يراعي هجر ؛حیحص ثیدح (۱)

 ف يئاکلاللاو ۲ لئالدلا يف يناهفصألاو ۲٠/١ يمرادلاو ٤۳٦/۹ رازبلا هجرحأ (۲)

 هيف ٠٠١/۸: عمحما يق يمثيملا لاق ٠٦١/۳١ خيراتلا يق ركاسع نباو ۷٠١/٤ داقتعالا
 يليقعلا هيف ملكتو نابح نباو يزارلا متاح وبأ هقثو ريثك نب نامثع نب هللا دبع نب رفعح
 .تاقث هلاحر ةيقبو

fe _ 
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 تعم «ليخلا ةمحمح لثم اهيف انعمسف «ةباحسلا لثم تند ذإ لبجلا

 ‹تامف هبلق عانق فشكناف يمع نبا امأف موزيح مدقأ :لوقي الئاق

 .تكسامت مث «كلهأ نأ تدكف انأ امأو

 :-ناوضر :هل لاقی- ردب موی دانم یدان :لاق ‹رفعح يبا نع هە

 .يلع الإ ىف الو «راقفلا وذ الإ فيس ال

 ةكع ل4 هللا لوسر عم تنك :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع ٦-

 رغ ملف «رجشلاو لابجلا نيب ةكم نم اجراح اهيحاون ضعب يف انجرخف
 . "هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاق الإ لبح الو رجشب

 لئ هللا لوسر لسغ اودارأ ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 وأ «هبايث نم ل هللا لوسر درجنأ يردن ام هللاو :اولاقف «هيف اوفلتحا

 مهيف ام تح «مونلا مهيلع كك هللا ىقلأ ؛اوفلتحا املف «هبایث هیلعو هلسغن

 اولسغا نأ :تيبلا ةيحان نم ملكم مهملك مث «هردص يف هنقذ الإ لحجر

 نوبصي هصيمق هيلعو هولسغف «هللا لوسر لل اوماقف «هبایث هيلعو ي يبلا

 يضر ةشئاع تناكو «مهيديأ نود صيمقلاو هنوكلديو «صيمقلا قوف ءال

 .ةكئالملا نم ليخ سرف مسا :يرهوجلا لاقو ثا ليرج سرف مسا :موزيح )١(

 نسح :ةخسن يفو) .بيرغ ثيدح :لاقو ٥۹۳/١ يذمرتلاو ٠٠١/١ يمرادلا هجرحأ (۲)

 :يبهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۳ مكاحلاو (بيرغ

 ٠١١/۲. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو .حيحص
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 فتاوهلا ةلاسر تابيخملا بانك

 “رؤاسن الإ هلسغ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول :لوقت اهنع هللا

 ءاح ل هللا لوسر ضبق امل :لاق هل بلاط يأ نب يلع نع -۸
 نإ ءهللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف «هصخش یری الو «هسح عمسی تآ

 لک نم اکر دو «كلاه لک نم افلخو «ةبيصم لك نم اضوع ل هللا يف
 «باوثلا مرح نم مورحلا نإف ءاوجراف هايإو ءاوقنف لك هلابف «تاف ام
 .کیلع مالسلاو

 يجسو ليي يبنلا ضبق امل :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع -۹
 :اصخش نوري الو ءاتوص نوعمسي ‹«تيبلا ةيحان نم فتاه فته «بوثب

 ودرف «تيلا لهأ مكيلع مالسلا «هتاكربو هلا مرو مكيلع مالا

 ك هللا يف نإ ةيآلا [٠«ء:رسع دا] 4 تملأ هبا ن مقل | اکو :لاقف «هيلع

 هبف «تاف ام لک نم اکر دو ءةبيصم لک نم ءازعو «كلاه لك نم افلخ
 باوثلا مرح نم باصللا ااف «اوجراف هایإو «اوقثف (r) : ا د

 نابح نباو 1٤۷/١ مکاحلا هححصو ۱۹٩/۳ دواد وبأو 7 دمحأ هجرحأ )١(
044. 

 نبا لاق ۸۳۲/۳ متاح يأ نباو ۲۰۹/۲ دعس نباو ۳۹۱/۱ دنسملا يف يعفاشلا هجرحأ (۲)
 هيفو هيف ملكت قداصلا رفعحج نب دمحم هيف :يقارعلا لاقو .حصي ال :ةيادبلا يف ريثك
 نم السرم نيسحلا نب يلع نع فورعملاو يلع هدح نيبو نيسحلا نب يلع نيب عاطقنا
 .يلع رکذ ريغ

 :لاقو ۲۹۹/۷ لئالدلا يق يقهيبلا هحجرحأ بعصم نب ةجراح فعضل ؛فيعض هدانسإ (۳)
 نم الصأ هل نأ ىلع كلديو «رحآلاب دكأتي اهدحأف نيفيعض اناك نإو نادانسإلا ناذه

 هس
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك

 لحد إل هللا لوسر ضبق امل :لاق «ينيدملا مزاح يبأ نع ٠١-

 اجوف اجوف راصنألا تلحد مث «نوحرخيو نولصي اجوف اجوف نورحاهملا

 تلحد لاجرلا تغرف اذإ تح “تيب لهأ لحد مث «نوحرخيو نولصي

 نعمسف «نهنم نوکي ام ضعبک عزحجو توص نهيف ناکف «ءاسنلا

 هللا يف : -ائیش نیری الو- لوقی الئاق نعمسف «نتكسف تيبلا يف "ةده

 م لک نم فلخو «ةبيصم لك نم ضوعو «كلاه لك نم ءازع ك

 "باوفلا هربحي مل نم باصملاو «باوثلا هربح نم روبحماف «تاف

 رفعج يب رم» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛راتحملا نب هللا دبع نع ١١-

 “ءءامدلاب ج رضم مداوقلا ضيب ناحانج هل «ةكئالملا عم ريطي ةليللا

 نورشبي» :هيف دازو «هوحن هل دانسإب تارفلا نب قاحسإ نبع -۲

 “۲ رطملاب ةشيب لهُ

 ېک

 هجو نمو رباح نع رخآ هجو نم يور 1۰/٤: یربکلا ننسلا يف لاقو .رفعح ثیدح

 .فعض هديناسأ ينو كلام نب سنأ نع رخآ
 .ةنيدملا لهأ :تاقبطلا يف )١(

 .لبج ةيحان وأ طئاح وأ نكر طوقس نم هعمست ديدش توص :ةدملا (۲)

 YA4/Y. تاقبطلا يف دعس نبا هحرحأ «يرملا اص فعضل ؛ فيعض لسرم هدانسإ )۳(

 ةريره يبأ نع الوصوم ءاجو ۳۹/٤ دعس نبا هجرح « «لضعم هنكلو حيحص هدانسإ )٤(

 امهقفاوو «يبهذلا هيلع هرقأو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ۲۳١٤/۳ مكاحلا هجرحأ

 .ينابلألاو ظفاحلا

 .نميلاب ةيرق :ةشيب )١(

fe 



 «رحبلا يف نيزاغ انجرح :لاق 4هذ ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع ٣-
 ارفق !ةنيفسلا لهأ اي :يداني ايدانم انعم ذإ ةبيط حيرب ريسن نحت امنيبف

 ردص ىلع ىسوم وبأ ماقف :لاق «تاوصأ ةعبس نيب ىلاو تح مكر بحأ

 عيطتست لهو ؟نحن نيأ ىرت الأ ؟تنأ ني ىلإو ؟تنآ نم :لاقف «ةنيفسلا

 ىلع قك هللا هاضق ءاضقب مكر بحأ الأ :لاقف توصلا هباحأف ؟افوقو

 هسفن شطع نم هنأ هسفن ىلع یضق كك هللا نإ :لاق .یلب :لاقف ؟هسفن
 :لاق .ةمايقلا موي هيوري نأ كك هللا ىلع اقح ناك ؛راح موي يف کک هلل
 نأ ناسنإلا داكي يذلا «رحلا ديدشلا مويلا ىحوتي هل ىسوم وبأ ناكف

 .هموصیف ارح خلسني

 لل يبلا باحصأ نم لحر ناك :لاق هل كلام نب سنأ نع ٤-

 يف هب برضی هریغلو هلام. رجتی ارجات ناکو «قلعم ابا ینکی راصنألا نم
 «حالسلا يف عنقم صل هيقلف ةرم جرخف «عروو كسنب نزي ناكو «قافآلا
 :لاقف .لاملاب كنأش ؟يلإ ديرت ام :لاق .كلتاق ينإف «كلعم ام عض :هل لاقف

 عبرأ يلصأ ينرذف «تيبأ اذإ :لاق .كمد الإ ديرأ تسلو «يلف لاملا امأ

 ف هئاعد نم ناکف «یلص مث ًاضوتف :لاق .كل ادب ام لص :لاق .تاعکر

 كلأسأ !ديري ال لاعف اي !ديجلا شرعلا اذ اي !دودو اي :لاق نأ ةدجس رحآ

 ناكرأ الم يذلا كرونبو «ماضي ال يذلا ككلمو «ماري ال يذلا كزعب

 ثالث !ينعأ ثيغم اي !ينعأ ثيغم اي !صللا اذه رش ينيفكت نأ «كشرع
 «ةبرح هديب لبقأ دق سرافب وه اذإف «تارم ثالث اهب اعد :لاق «تارم
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 مث «هلتقف «هنعطف «هوحن لبقأ صللا هب رصب املف «هسرف ينذأ نيب اهعضاو

 كب لحو زع هللا ينناعأ دقف ؟يمأو تنأ يبأب تنأ نم :لاقف «هيلإ لبقأ

 لوألا كئاعدب توعد ةعبارلا ءامسلا لهأ نم كلم انأ :لاق .مويلا

 لهأل تعمسف « يناثلا كئاعدب توعدو «ةعقعق ءامسلا باوبأل تعمسف

 هللا تلأسف «بورکم ءاعد :ليقف ٠ تلاثلا كئاعدب توعدو «ةجض ءامسلا

 عبرأ ىلصو ءًاضوت نم هنأ ملعاف :هل لف سنأ لاق .هلتق ينيلوي نأ ىلاعت

 .بورکم ریغ وا ناک ابورکم هل بیجتسا ءاعدلا اذهب اعدو «تاعکر

 مکلبق ناک نمم لحجر انیب :لاق هظ هللا دبع نع قورسم نع ٥-

 ىلا يبهذا :اتوص اهيف عمسف “ًايهرت ةنانع هب ترم ذإ اهقسي ضرأ يف

 ضرأ ىلإ ىهتنا ىتحن اهلظ يف يشم لجرلا ج جرخف «هيقساف نالف ضرأأ

 يأ :هل لاقف ءاهيف ءاملا ليسي مئاق وهو ءاهيحاون يف تأقفت دقو لحرلا

 تددرف «ثالثأ ةثالث هتمسق ع رزلا كردأ اذإ :لاق ؟كاضرأ يف عنصت ءيش

 ناكف :قورسم لاق .اثلث يلايعل تسبحو «ثلثب تقدصتو ءال ضرألا ين

 .اذه لثم اهيف عنصأف ناذارب ماع لك هضرأ ىلإ ينلسري ههظ هللا دبع

 ىلع ديدش طحق سانلا باصأ :لاق هل هل ريبج نب تاوحخ نع ٦-

 فلاخو «نیتهکر مهب یلصي سالاب جرف ها باطخلا نب رع دهع

 طسب مث «نيميلا ىلع راسيلاو «راسيلا ىلع نيميلا لعج هئادر يفرط نيب

 .لعفت الو كلذ ديرت يهف رطملل تأيهت ةباحس يأ )١(

- £0 



 هناكم نم حرب امف :لاق !كيقستسنو «كرفغتسن انإ مهللا :لاقف «هدي

 نب رمع اوتأف ةنيدملا ىلإ اومدق بارعأ اذإ كلذك مه انيبف ءاورطم تح
 ءاذكو اذك موي يق انيداوب نحن امنيب «نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف هل باطخلا

 اتوص انعم“ و «مامغ انلظأ ذإ اذكو اذك تقو يق ءاذكو اذك ةعاس يف

 .!صفح ابأ ثوغلا كاتأ !صفح ابأ ثوغلا كاتأ :يدانت

 ىلع 4خ صاقو يبأ نب دعس ثعب رمع نأ ؛4 رمع نبا نع -۷
 حفس يف وهو «رصعلا ةالص هتك ر دأ زاولجب ناک اذإ تح راسف «قارعلا

 هباجأف ربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف «ناذآلاب ىدانف ةلضن هنذؤم رمأف ءاهلبج

 :لاق .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق .اريبك ةلضن اي تربك :لبجلا نم بيحب
 :لاق .يبنلا ثعب :لاق .هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ :لاق .صالحإلا ةملك
 :لاق .حالفلا ىلع يح :لاق "دمحم هنأل ءاقبلا :لاق .ةالصلا ىلع يح
 الإ هلإ ال :لاق .اريبك تربك لاق .ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق .ةلوقم ةملك
 !اذه اي :ةلضن هل لاقف :لاق «رانلا ىلع اهب تمرح قح ةملك :لاق .هلل
 سرلا ضيبأ خيش اذإف «لبجلا قلفناف «كهحو انيرأف كمالك انعم” دق

 العرب نب بيرز انأ لاق ؟تنأ نم :هل لاقف "احرلا لثم هتماه «ةيحللاو

 ىاقبلا لوطب كك هبر يل اعد «ميرم نب ىسيع حاصلا دبعلا يصو

 .اهيلع بظاوو اهيلإ :هجرخ نم دنعو لصألا يف اذك (1)
 ءيش لك نم همظعمو سرلا طس و :ليقو «سأرلا يفرح نيب ام :ليقو ءسأرلا :ةماهلا (۲)

 .اهب نحطي يتلا ةفورعم احرلاو «ميظعلا رجحلا :احرلا .كلذ ريغ ليقو
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 اديدش ءاكب ىكبف «ضبق :انلق ؟يبلا لعف ام «ىراصنلا هلعف ام ًاربتيو

 :لاق .رکب وبا :انلق ؟هدعب مکیف ماق نم :لاق .عومدلاب هتي بضح یقح

 ينم هورقأف :لاق .رمع انلق ؟هدعب مكيف ماق نمف :لاق .ضبق انلق ؟لعف ام

 لاصح «براقت دق رمألا نإف «براقو ددس !رمع اي :هل اولوقو .مالسلا

 ‹«لاجرلاب لاحرلا ىنغتسا اذإ «برهلا برهلاف دمحم ةمأ يف اهتيأر اذإ

 «دحاسملا تفرحخزو "اظيق رطملاو ""اظيغ دلولا ناكو ءءاسنلاب ءاسنلاو

 جرحخو مهم ردو مهرانيد هب لكأيل مهملاع ملعتو «فحاصملا تقوزو

 مهيف لتقلاو «فرش مهيف ابرلا لكأ ناكو «هنم ريح وه نم هل ماقف يغلا

 :رمع بتكف «رمع ىلإ دعس اهب بتكف :لاق .برهلا برهلاف ءازع

 يداني احابص نيعبرأ ناكملا كلذب دعس ماقأف «مالسلا ىنم هرقأف رم

 .باجي الف ناذآلاب

 .بضغلا :ظيغلا )١(
 دربو تابنلل داري امنإ رطملا نأل اظيق رطملا :لاقو فيصلا قاح وهو فيصلا ميمص :ظيقلا (1)

 يقهيبلاو ٠٠٠١/٠١ خيراتلا یف بیطخلاو ۱ ءايلوألا تامارك يف يتاكلاللا هجرحأ (۴)

 .ملعأ هللاو «ةرمب فيعض وهو هبشأ دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه :لاقو ٥ لئالدلا يف

 هركذب عمسي ال لوهحب لحر وهو عفان نع رهزألا نب كلال ثيدحلا اذه فرعي :لاقو

 نبا هنعو عفان نع رهزألا نب كلام :ظفاحلا هيلع هقفاوو يبهذلا لاق .ثيدحلا اذه ريغ يف

 .المرب نب بیرز رکذ يق لطاب هربخو :تلق .لوهجج :مكاحلا لاق «ةعي
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 ناولح ىلع دعس رهظ ال :لاق «يلع نب دمحم رفعج يبأ نع -۸

 بقن وأ راغ ىلع انيتأف :لاق «بلطلا يف ةلضن نب ةنوعج ثعب قارعلا
 بيحب ينباجأف «ربكأ هللا ربكأ هللا :تلقف تنذأف :لاق «ةالصلا ترضحف

 هلإ ال نأ دهشأ :تلقف :لاق .اقرف تبحأف :لاق .اريبك تريك :لبجلا نم

 :تلق :لاق .ادحأ رأ ملف الاشو انيمي تفتلاف .تصلحأ :لاق .هللا الإ

 :لاق .ةالصلا ىلع يح :تلق .ثعب يبن :لاق .هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ

 اهباجأ نم حلفأ دق :لاق .حالفلا ىلع يح :تلق .تعضو ةضيرف

 ينج :تلق :لاق .ادحأ ىرأ الف تفتلأف :لوقي .كلذ لك اه باجتسا

 انأ :لاقف «ةيحللاو سأرلا ضيبأ خيش يلع فرشأف «تنأ يسنأ تنأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأو « رم نب یسیع يراوح نم المترب نب بيرز
 دقو «قحلا دنع نم قحلاب ءاج هنأو «قحلا هنأو «هللا لوسر ادمحم نأو

 كبحاص ئرقأف «سراف رافك هنيبو ينيب تلاحف «هتدرأف هناكم تملع

 ءلحرلا كنتوفي ال :هلظ رمع بتكف «رمع ىلإ دعس بتكف .مالسلا
 .دجوي ملف بلطف

 الئاق عمسف ضرألا نم ةالفب الاله لهأ الجر نأ ؛ءاطع نع -۹

 ةرفغملاو ىدملاو مالسإلاو مالسلاو نامألاو نمألاب انيلع هلهأ مهللا :لوقي

 نهنقلي لزي ملف !هللا كبرو يبر «طحخست امل ظفحلاو «ىضرت امل قيفوتلاو

 .ادحأ رأ مو ‹ نهظفح تح
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 ءامسلا نم توصب وه اذإف يحي ىضم مث !تولاب دابعلا رهقو «ةردقلاب

 ناق نم «توملاب دابعلا ترهقو «ةردقلاب تززعت يذلا انأ :لوقي

 .نهيف نمو نوضرألاو تاومسلا هل ترفغتسا

 مورلا دالب نم نيلفاق انلبقأ :لاق «باطخلا نب دحاولا دبع نع ١-

 نم حيصي احئاص انعم" صم و ةفاصرلا نيب انك اذإ تح «ةرصبلا ديرن

 !ظوفح اي !روتسم اي :لوقي «نيعألا هرت ملو «ناذآلا هتعمس «لامرلا كلت

 ءايندلا قتاف تنأ نم رتس يف لقعت ال تنك نإف «تنأ نم رتس يت لقعا

 نيأ رظنا مث ءاك وش اهلعحاف اهيقتت ال تنك نإف بک هللا یمح اهنإف

 !بر اي :لوقي وهو «لبحج سأر قوف افتاه تعم «موي تاذ مورلا

 ةثلاثلا اعد مث !كريغ ادحأ هرمأ ىلع نيعتسي فيك كفرعي نمل تبجع

 «يسنإ لب لاق :لاق ؟يسنإ مأ تنأ ينحأ :تلقف «هتيدانف :لاق !كريغ

 .كينعي ال امع كينعي ام كسفن لغشا

 دحأ ذحأ ذإ قوسلا يف انأ امنيب :لاق «درولا نب بيهو نع -۳
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 .ادحأ رأ ملف تفتلاف «كنم هبرق

 ناباش اذإو تافرع لبجب فوقول انإ :لاق «ينانبلا تباث نع ٤-

 :رحآلا هباجأف !بيبح اي :هبلاص امهدحأ ىدان يناوطقلا ءابعلا امهيلع

 يف ادغ انبذعم «هل اندداوتو « هيف انبباحت يذلا ىرت :لاق «بحلملا اهيأ كيبل

 سيل ال :لوقي «نيعألا هرت ملو «ناذآلا هتعم ايدانم انعمسف :لاق ؟ربقلا

 .لعافب

 يلصأ تنك :لاق -يشرقلاب سيلو- نابأ نب زيزعلا دبع نع ٥-

 فيظن مك !زيزعلا دبع اي :فتاه يب فتهف ءامئان تنك وأ «ةليل تاذ

 ءادغ منهجو بحل نيب بلقني «ةروصلا نسح «بوثلا
 يردت : مزح نب ورمع يل لاق :لاق « یسیع نب ءاحر نع ٦-

 املف «ةفوكلاب "ثادحأ عم تحرح ؟يتبوت ببس تناک َءيش يأ

 }3 یهر تَّبَسَك اَب سفت لک :فتاه يب فته ةيصعلملا يآ تدر

 ء [۸٣:رثدللا]

 تولح ول :لاق "ةضيغ لحد الحر نأ ؛ءامسأ يأ نيزر نع -۷

 .ملعأ هللاف .ريرج نب ورمع نع فنصملا قيرط نم ةيلحلا يف ربلاو لصألا يف اذك (1)
 .نسلا يثيدح بابش يأ :ثادحأ (۲)

 .رجشلا هيف تبنيف عمتجي ءام ضيغم :ةضيغلا (۴)

۰ - 



 :ةضيخلا قبال نيب ام الم اتوص عمسف «ياري ناك نم «ةيصعم نهه

 .[٤٠:كلللإ 2 يبخل ُفيطللا وهو لح رم ملعب الأ

 :لاق «ناتسربط ضرأب لحجر ناک :لاق «دیعس نب ملتسملا نع -۸

 قرو ىلإ رظن ذإ ريسي وه امنيبف :لاق «ةرجشلا ةريثك [ةيش اضرأ لصو]
 ي رکفي لعجف «ضعب ىلع هضعب مکا رتو «طقاستف فج دق رجشلا

 :يدانپ ایدانم عمسف ؟هلک اذه يصحب لک هلل یر :ریسي وهو هسفن

yi}٠[. كلل 4 2 ريبخلا فيلل وهو ول لح نم هلع  

 انا اذإ ةبعكلاب فوطأ انأ انيب :لاق «يئالملا سيق نب ورمع نع -4

 «مامإلا لبق ىلصو عمجلا یتا نم :لوقي وهو «سانلا نع ردات لحرب

 ةعمحلا ىتأ نمو .نيتناقلا نم بتك مامإلا دعب ىلصو «مامإلا عم ىلصو

 ‹نيزئافلا نم بتك مامإلا دعب الو «مامإلا عم الو «مامإلا لبق لصي ملف

 وهو «سانلا نم اردان هتيأر ةيناثلا ةعمحلا يف ناك املف هرأ ملف باغ مث

 حطبأب هتبلطف افصلا باب نم تلحخدف «هرأ ملف باغ مث «هتلاقم لثم لوقي

 :اولاقف «مهتربخأف ينولأسف « يباحصأ ىلع تسبتحاف «هدجأ ملف ةكم

 .!؟رضخلا :تلق .رضخلا

 نأ يغبني :يسفن يف تلقف :لاق «سانلا ىلع “'افينم «بايثلا نسح «هحولا

 .فرشملا لاعلا :فينملا )١(
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 ملف «ايش لوقت ءائیش انملعت :هل تلقف «هتیتأف :لاق .ملع اذه دنع نوکی

 ففح نيتعكر هفلخ ىلصف ماقما ىتأ مث «هفاوط نم غرف تح ينملكي
 ؟اتبر لاق اذ امو :انلق ؟مکبر لاق اذام نوردتأ :لاقف ءانيلع لبقأ مث ءامهيف

 مغ ءنولوزت ال اكولم مكلعجأ يلإ اوملهف «لوزي ال يذلا كلما هللا انأ :لاق

 يذلا يحل ا هللا انا :لاق ؟انبر لاق اذامو :انلق ؟مکبر لاق اذام نوردتأ :لاق

 لاق اذام نوردتأ :لاق مث «نوتومت ال ءايحأ مكلعجأ ىلإ اوملهف «تومبال

 هل لوقأ ارمأ تدرأ اذإ يذلا كلملا هللا انأ :لاق ؟انبر لاق اذام :انلق ؟مكبر

 لاق .نوكيف نك ءيشل اولوقت نأ متدرأ اذإ مكلعحأ يلإ اوملهف «نوكيف نك

 .لقعت مل نکلو «رضخلا كاذ ناك :لاقف «يروثلا نايفسل هتركذف :ةنييع نبا

 لف رمع بيصأ موي توص عمس :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 | :اليل ”ةلابتب

 دهعلا مدق امو ىكله اوكشوأ دقف ٠ ايكاب ناك نم مالسإلا ىلع كبيل

 دعولاب نقوي ناک نم اهلم دقو ٠ اهريخ ربدأو ايندلا تربدأ

 ذإ ةكم لابج يف انأ امنيب :لاق «لحر نع يلامثلا ةزمح يبأ نع -۲

 دبع نب رمعل ةءارب ميحرلا نمحرلا هللا مسب :باتك هيف اساطرق تدحو

 لذو «نامزلا ناد :لوقي الئاق تعمسو «ميلألا باذعلا نم زيزعلا

 الإ انشبل ام هللاوف :لاق ءزيزعلا دبع نب رمعل ناطيشلا رسحو «ناطلسلا

 .مايأ ةتس امهنيب نميلاو فئاطلا نيب .ةيرق :ةلابت (1)
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 هيف تدجو يذلا عضوملا اذه تيتأ تام املف هتفالح انشبنأ تح امايأ

 :لوقي هجولا ىرأ الو عمسأ توصب انأ اذإف «ساطرقلا

 رمع اي سودرفلاو دلخلا ةنج ف ٠ ةحلاص سانلا كيلم كازحج انع

 رمق الو سم ترح ام هدعب نم هب رسی الدع یرت ال يذلا تنأ

 م «كسنت ةرصبلا لهأ نم الحر نأ ؛يبلهملا دابع نب دابع نع ۴٣

 تدجنو هل ت تشرفف اهب رمأو ءاهديشو اراد ىنبف ناطاسلاو ايندلا ىلإ لام

 نولكأيف «هيلع نولحدي اولعجف «سانلا اعدو «اماعط عنصو ءةبدأم ذحتاو

 .نوقرفتیو نوعدیو «كلذ نم نوبجعتيو هئانب ىلإ نورظنیو «نوبرشیو

 ةصاحخ نم رفنو سلحج مث «سانلا رم نم غرف تح امايأ كلذب ثكمف :لاق
 ذختأ نأ يسفن تثدح دقو «هذه يرادب يرورس نورت دق :لاقف «هناوحإ

 «مكثيدحب عتمتسأ امايأ يدنع اوميقأف ءاهلثم يدلو نم دحاو لكل

 نوهلي امايأ هدنع اوماقأف «يدلول ءانبلا اذه نم ديرأ اميف مكر واشأو

 مه انيبف «عنصي نأ دیری فیکو «هدلول ينبي فيك مهرواشیو «نوبعلیو
 :رادلا يصاقأ نم لوقي الثاق اوعم ذإ كلذ مهو يف ةليل تاذ

 بوتكم توملا نإف نمأتال هتينم ىسانلا ينابلا اهيأ اي

 بوصنم لامآلا ىدل فتح توماف اوحرف نإو اورس نإ قئالخلا ىلع

 بوحلا رفغي اميك كسلا عجارو اهنكست تنسسل اراد نينبت ال

 نم اوعم” ام مهعارو «اديدش اعزف هباحصأ عزفو «كلذل عزفف :لاق

-- 



 نودحت لهف :لاق .معن :اولاق ؟تعم ام متعم” له :هباحصأل لاقف .كلذ

 الإ اهارأ ام يداؤف ىلع ةكسم هللاو دحجأ :لاق ؟دحت امو :اولاق ؟دجأ ام

 «مهيلع لبقأ مث «ىكبف :لاق .ةيفاعلاو ءاقبلا لب الك :اولاق .توملا ةلع

 نم تببحأ ام انرم :اولاق ؟مكدنع يل امف «يناوحخإو يئالحأ متنأ :لاقف

 :لاق مث «تحجرحأف يهالمل اب رمأ مث «قيرهأف بارشلاب رمأف :لاق .كرمأ

 «يبونذ عيمج نم كيلإ بئات ينأ كدابع نم رضح نمو كدهشأ ينإ مهللا

 كتمعن يلع متت نأ ينتلقأ ذإ لأسأ كايإو «يتلهم مايأ تطرف ام ىلع مدان

 كنم الضفت يبونذ يل رفغت نأ كيلإ ينتضبق تنأ نإو «كتعاط ىلإ ةبانإلاب
 ققح «هللاو توملا «هللاو توملا :لوقي لزي ملف رمألا هب دتشاو !يلع

 .ةبوت ىلع تام هنأ نورت ءاهقفلا تناكف «هسفن تحرح

 وه انيب زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛يقرلا دمحم نب ضايف نع ٤-
 ةعراق ىلع تيم ناجب وه اذإ ؛هباحصأ نم سان هعمو هل ةلغب ىلع ريسي
 هنفدف هل رفح مث «قيرطلا نع هب لدعف هب رمأف «رمع لزاف «قيرطلا
 وهو «ادحأ نوري الو هنوعمسي «لاع توصب وه اذاف یضم مث «هاراوو
 يذلا اذه يبحاصو انأ !نينمؤملا ريمأ اي هللا نم ةراشبلا كغنهيل :لوقي

 من كلا آانفرص ذاو  :كإك هللا لاق نيذلا نجلا نم رفنلا نم افنآ هتنفد

 للاب انمآو انملسأ امل انإو [««:فاغال] 4 نارق نوعمتسَي رجلا م

 ضر يف تومتس كنإ امأ» :اذه يحاصل لب هللا لوسر لاق «هلوسربو

 .'(ضرألا لهأ ريخ ذئموي اهيف كنفدي «ةبرغ

 لئالدلا يف يقهيبلاو ٠٠٠/۸ ةباصإلا يف ظفاحلاو ۳٤١٠/١ ةيلحلا يف ميعن وبأ هوحن جرحأ )١(
 هس
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 فتاويلا ةلاسر تابیغملا بانک

 له هانلأسف يدراطعلا ءاجرلا يبأ ىلع انلخد :لاق «نسحلا نع ٠-

 يذلاب مكربحأ :لاقو مسبتف ؟4لب يبلا عياب نمم نجلا نم ملع كدنع

 انبرضو «ءاملا ىلع انلزن اذإ تح رفس يف انك :تعمس يذلابو «تيأر

 تدمعف «برطضت يهو ءابخلا تلحد ةيحب انأ اذإ ليقأ تبهذو «انتيبحأ

 املك و «تنكس اهيلع تحضن املف ءءاملا نم اهيلع تحضنف « قوادإ ىلإ

 :يباحصأل تلقف «ليحرلاب نذؤملا نذأ ىح تبرطضا ءاملا اهنع تسبح
 ‹تتام رصعلا انكم املف «ريصي مالإ ةيحلا هذه ملع ملعأ تح ينورظتنا

 اه ترفحو ءاهتففلف ءاضيب ةقرحخ اهنم تحرحأف يتبيع ىلإ تدمعف

 ىلع انلزنو ءانحبصأ اذإ ىتح ءانتليلو كلذ انموي ةيقب انرسو ءاهتتفدو
 نيترم كيلع مالس :تاوصأب انأ اذإف «ليقأ تبهذو ءانتيبخأ انبرضو ءءاملا

 :اولاق ؟متنأ نم :تلقف .كلذ نم رثكأ «ةئام الو «ةرشع الو «دحاو ال

 .كيزاجن نأ عيطتسن ال ام انيلإ تعنطصا دق !كيلع هللا كراب «نحلا نحن

 كلذ ناك كدنع تتام يتلا ةيحلا نإ :اولاق ؟مكيلإ تعنطصا امو :تلق
 . نجا نم يب يبلا عياب نمم يقب نم رحآ

 يف اوناك يب يبنلا باحصأ نم اسان نأ ؛قاحسإ يبأ نع ١-

 بيطل اوبجعف «ىرحألا امهادحإ تلتقف ءاتلتتقا نيتيح نإو مم رسم

 :نولوقي موق اذإف ءاهنفد مث «ةقرح يف اهفلف مهضعب ماقف ءاهنسحو اهحير

 .هيف اعمتجا اميف ايوق لوألا ىلإ مضنا اذإ ثيدحلا اذه دانسإ :لاق مث 1-44٥0 نیداتساب 4

 وبأو ٤/۲ ٠١ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ «يحانلا هللا دبع نب ريك فعضل ؛فيعض هدانسإ (۱)

 .يدورابلل ٠٠٠/٤ ةباصإلا يف ظفاحلا هبسنو ٥ ةمظعلا يف خيشلا
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 انرافكو انيملسم نإ ؟ارمع نفد مكيأ -مهنوري ال- مكيلع مالسلا

 . إلك يبلا عم اوملسأ نيذلا طهرلا نم ناكو ءانملسم لتقف «اولتتقا

 هدوعأ ضيرم انل راج ىلع تلحد :لاق «رانید نب كلام نع -۷

 ابأ اي تاهيه :لاق .كيفشي نأ هلعل «بوتت نأ كك هللا دهاع :هل تلقف

 ةيحان نم فتاه اذإف «دهاعأ تنك امك دهاعأ تبهذ «تيم انأ !ىيحمب

 نم كلام جرح امف :لاق .ابوذك كاندجوف ءارارم كاندهاع :لوقي تيبلا

 .هيلع ةيعانلا عم ىقح رادلا

 هتدحجوف هدوعأ لحجر ىلع تلحد :لاق «ريثک يبأ نب ىح نع -۸

 :لاق « بتعتسا :تلق «هلمع نم فلس ام ىلع امدان ‹بونذلا نم اعزح

 ىرحخأ دعب ةرم هتلقتساو «ةرم دعب ةرم هتلأس دق !تاهيه !تاهیه

 تعمسف «ادبأ دوعأ نلف ىنلقأ :تلق «هذه قضرم تناك املف «ىنلاقأف

 .اباذك كاندحجوف كانلقأ دق !اذه اي :قتيب ةيحان نم اتوص

 ذابانزيطب ترص املف ةكم ىلإ تحرح :لاق «ساون يبأ نع -۹

 ءاملا برشي امم تبعت الإ هب تررم ام مرک ذابانزیطب

 :ةرجشلا تحت نم فتاه ينعاجف

 )١( لئالدلا يف ميعن وبأ هوحن جرحأ  ۳٠٠١ةمظعلا يق خيشلا وبأو ٠٠١٠١/١.
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 هيلع تدحجوف ‹ريغص يل نبا تام :لاق «يدبعلا ةفيلحخ يأ نع - ٠

 ىلع يتيب يفل ةليل تاذ ينإ هلاوف «مونلا ينع عفتراف ءاديدش ادحو

 ةيحان نم دانم ىدان ذإ ؛ينبا يف ركفم ينإو «دحأ تيبلا يت سيلو «يريرس
 ةمهحرو مالسلا مكيلعو :تلق !ةفيلح ابًأ اي هللا ةحرو مكيلع مالسلا :تيبلا

 ةروس رحآ نم تایآ ارق م ذوعتف :لاق ءاديدش ابعر تبعرو :لاق «هللا
 7 ر

 4 ج رار ريخ هللا دنع امو ط :ةيآلا هذه ىلإ یهتنا یتح نارمع لآ

 نأ ديرت ؟ديرت اذام :لاق .كيبل :تلق !ةفيلح ابأ اي :لاق من مث [۱۹۸:نارمع لآ]

 دق ؟ل دمحم مأ هللا ىلع مركأ تنأ «سانلا نود كدلو يف ةايحلاب صحت

 طخسي ام لوقن الو «بلقلا نزحيو «نيعلا عمدت» :لاقف «ميهاربإ هنبا تام

 ؟قلخلا عيمج ىلع بتك دقو «كدلو نع تولا عفري نأ دیرت مَا ""«برلا

 ام توملا الول هللاو «هقلح ريبدت ف هللا ىلع طخست نأ ديرت ؟ديرت اذام ما

 كلأ :لاق مث «شيعب نوقولخملا عفتنا ام "”ىسألا الولو «ضرألا مهتعسو

 .نحلا نم كناريج نم ؤرما :لاق ؟هللا كمحري تنأ نم :تلق ؟ةجاح

 طالع نب جاجحلا مالسإ ناك :لاق بلخ عقسألا نب ! ةلثاو نع ١-

 نج املف «ةكم ديري هموق نم بكر يف جرح هنأ :يملسلا مث «يزهبلا
 مق !بالك اب ای :هباحصُا هل لاقف «رفق فيخم شحو داو ين لیلا مهيلع
 «مهوح فوطي لعجف جاجحلا ماقف ءانامأ كباحصألو كسفنل ذختاف

 . ٤۳۹/۱ يراخبلا هجرحخا «حیحص ثیدح (۱)

 .نزحلا :ىسألا (۲)
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 فتاوهلا 1 ةداسر تابيغملا بانك

 بقنلا اذهب ينج لك نم يبحص ذيعأو يسفن ذيعأ

 يبکر و ام لاس بوو یتح

 نإ سنإلآو نجلا َرَصَعَمَي» :لوقي لئاق توص عمسف :لاق

 الإ تودقنت ل أوقاف رضرألاو تمس راطقأ رم م أودى نأ تعط

 ‹«شيرق يدان يف كلذب ربح ةكم اومدق املف :لاق [ء:نمرل] 4 <: نطلسب
 «هيلع لرنأ هنأ دمحم معزي امم اذه نإ !بالك ابأ اي هللاو تقدص :اولاقف

 نب صاعلا ءاج ذإ كلذك مه انيبف «يعم ءالؤه هعم“و «هتعم هللاو دق :لاق

 امو :لاق ؟بالك وبا لوقي ام عمست ام !ماشه ابأ اي :هل اولاقف «لئاو

 وه «كانه عم يذلا نإ ؟كلذ نم مكبجعي امو :لاقف «كلذب هربخف ؟لوقي

 الإ رمألا يق يندزي ملو «ينع موقلا كلذ هنهنف «دمحم ناسل ىلع هاقلأ يذلا

 ةنيدملا ىلإ ةكم نم جرح دق هنأ تربحأف ي يبنلا نع تلأسف «ةريصب

 «تعم اع هتربحأف ةنيدملاب يب يبلا تيتأ تح تقلطناو «يتلحار تبكر ف

 تعم دقلو «يلع لزنأ يذلا يبر مالك نم هللاو وه ءقحلا هللاو تعم" » :لاقف

 ةملك يندهشف .مالسإلا ينملع !هلا لوسر اي :تلقف «بالك ابأ ای اقح

 .'(ىحلا هنإف ءهيلإ كوعدأ ام لثم ىلإ مهعداف كموق ىلإ رس» :لاقو «صالحإلا

 ديوس نب بويأ هيف :راكلا ق يدنا لاق ٠٠١/١۲ قشمد خيرات يف رکاسع نبا هجرحأ (۱۷)

 .نافيعض يشثيللا هللا دبع نب دمحمو
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 روبقلا فتاوه باب

 عم زيزعلا دبع نب رمع جرح :لاق ءهللا دبع نب دمحم نع -۲

 :لاق «ةبحألا ربق يآ تح ينوعد :هباحصأل لاق اهنفد املف «ةزانح

 ينلأست الأ !رمع اي :لاقف بارتلا هب فته ذإ «يكبيو وعدي لعجف مهاتأف

 تلكأو «نافكألا تقزم :لاق ؟مهب تلعف امف :لاق ؟ةبحألاب تلعف ام

 نم نيفكلا تعزنو «نيتقدحلا تلكأو «نيتلقملا تخدشو «محللا

 نيبكنملاو «نيبكنملا نم نيدضعلاو «نيدضعلا نم نيدعاسلاو «نيدعاسلا

 نيذخفلاو «نيذخفلا نم نيقاسلاو «نيقاسلا نم نيمدقلاو «بلصلا نم
 ضهني نأ دارأ املف -يكبي رمعو :لاق- بلصلا نم كرولاو «كرولا نم

 ىوقت :لاق ؟يه امو :لاق ؟یلبت ال نافکأ ىلع كلدأ الأ :بارتلا هل لاق

 .خاصلا لمعلاو قك هللا

 اناك نيوحخأ نأ ؛هيبأ نع ينادمملا بعصم نب راوس نع -۳

 جرخف «هلثم یری ال ادحو هبحاصب دجی امهنم دحاو لک ناکو «نیراج

 ةعست هربق ىلإ فلتحاف «رغصألا تام دقو مدقف ناهبصأ ىلإ ربكألا

 :لوقي هفلخ نم فته فتاه اذإ ؛هلحجأ رضح املف ءرهشأ

 هكبت الو اهحلصأ كسفن هريغ ىلع يكابلااهيأاي
 هكلس يف كلست نأ كشوي كشوي كشوي هرثإ ىلع يكبت يذلا نإ

 الإ ثبلي ملف «هلهأ ىلإ عحرف محو «رعشقاف ادحأ هفلح ري ملف تفتلاف
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 .اموي كشوي هلوق نم ةدحاو لك تناكف «هبنج ىلإ نفدف « تام ىتح اٹالث

 ةدومو ءاحإ امهنيب نالجر ناك :لاق «يماطق نب يقرش نع ٤-

 تملا ربقب يقابلا رمف «مودلاب نفدف «مرصلا يف امهدحأ تامف “"امراصتف

 :ربقلا نم فتاه هب فتهف «ملسي ملو «هيلع جرعي ملف

 املكت نأ مودلا لهأل كيلع ىرت الو مودلا يوطت كدحأ

 املظأو ًاوسأ تنك هيف انأ الو هتأدب تنك تنا امرص ددجت

 فتاهب اذإ ؛رباقملا يف يشمأ انأ انيب :لاق «ينانبلا تباث نع ٥-

 مومغم نم مکف ءاهنوکس كنرغي ال !تباث اي :لوقي «يئارو نم فتهي
 .ادحأ رأ ملف تفتلاف :لاق ءاهيف

 ترضح اذإ :قرزألا ءاطع يل لاق :لاق «روصنم نب رشب نع - ٤٦
 يق ةليل تاذ مئان انأ انيب ينإف «هيرهظ نيب تنأ نم يق كبلق نكيل رباقملا

 تنأ امنإ !لفاغ اي كيلإ :لوقي توصب انأ اذإف «ءيش يق تركفت ذإ رباقملا

 .بلقم هتارکس يف بذعم وأ «للدم هتمعن ق معان نيب

 «رحلا ةدش ق اموي رباقمل تلحد :لاق «يرملا اص نع -۷

 عمجي نم ناحبس :تلقف «تومص موق مهنأك «ةدماخ روبقلا ىلإ ترظنف

 .مالكلا نع اعطاقتو ارحجاهت يأ :امراضتف )١(
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 دعب نم مکر شنیو مکییحی مث ءاهقارتفا دعب مکماسحأو مكحاورأ نيب

 :هتلياء نمو :اص اي رفحا كلت نيب نم دام ينادانف :لاق و

 دشن ادا رضا موعد كاعد ادت هرم رضّرَألاو اتا د

 كلذ نم اعزج يهجول هللاو تطقسف :لاق [۲ه:مورل] ت

 سرعأ :لاق «هيبأ نع يملسلا مشاه نب دعس نب ريك نع -۸
 بناج ىلإ مهزانم تناكو ءاوه كلذل ذختاف «هنبا ىلع يحلا نم لحجر

 :لاق ءاركنم اتوص اوعم ذإ كلذ مهو يفل مهنإ هللاوف لاق ءرباقلا

 :لوقي روبقلا نيب نم فتاه اذإف «نيقرطم اوغصأف

 ابعللاو وهللا ديبت ايانملا نإ مه مودتال وه ةذل لهأ اي

 ابرتغم نيلهألا نم اديرف ىسمأ هتذلب ارورسم هانیأر دق مک

 .جوزتملا ىتفلا تام ىتح امايأ الإ كلذ دعب ثبل نإ هللاوف :لاق

 :لاق «هل راج نع -ةيودعلب لزني ناک خیش- حابر نع -۹

 نإف «مهيلع محرتف «معن :فتاه فتهف «مهيلع تمحرتف رباقملاب تررم

 .نوزحلاو مومهملا مهيف

 ضرألا نم ةالف يف بكر امنيب :لاق «ناسح نب ديعس نع ٠-

 :مه لوقي فتاه اذإ رباقملا طيحت [مهباودو] ءاملظ ةالف يف

 نودحجب ضرألا لع نوبحلملا بكرلا اهيأ
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 فتاوهلا ةباسر تايعا انک

 نونوكت نحنامكو انك متنأاامک

 يلع تام ةليل عمس :لاق «ميهاربإ نب رفعج نب ىسوم نع ١-
 ‹«توصلا ةنسحلا ةأرملا قيهشك قّيهش هتيب بناح يف رفعح نب هللا دبع نبا

 :لوقي وهو

 نزحلا كعفني ناك نإ مشاه ينب يلوعأف يلع ايندلا قراف دقل

 نبالا نم حيحصلاو ىماتيلا عيبر ادمحم الإ سانلا ريخ تام دقل

 اليل نوريسي سان ناک :لاق «يمرضحلا راسي نب ناميلس نع -۲

 :لوقي ربق نم اتوص اوعم ذإ «ءرباقملا يلي امم قرشلا باب دنع

 اورست ال نأ لبق نهم اويس بكرلااهيأاي

 نونوکت انک امک فوسو «نونملا بیر انریغف ءانک متنک امکف

 :ربق نم توص عمس :لاق «حیرش نب ديزي نع -۳

 مكلكشك ةايحلا يف انارقأ انكو مکلاثمأ انک دقف الاثم مویلا نورت نإ

 مكلانن ال ةروصقم يف نحو اهحاير يفست ءاديبلا كلتف

 مكريصم يهو انرايد كلف -يلوعأف عحارب سيلف انم كي نمف

 -دعس نب ثيللا ءاسلج نم ناك و - نوميم نب ميحس نع ٤-

 :لوقي افتاه عمسف ةربقم يف مئان لحر ناك :لاق

 انيلإ ميمأاي كارسعو -انيع نيليلخلاب هللا معن
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك

 حبصأ املف ءاهيلع طحاس انوبأو اهعفني امو :لاقف بيجم هباحأف

 :لاقف «عمس ام هربخأو ربقلا نع لأسف «كانه لحرو «رفحي ربقب اذإ لحرلا

 نرقأل امأ ءاهيلع اطحخاس تنك دقو ءامهمأ ةتيملا هذهو «ينبا اربق ناذه

 .اهازاو تح اهرمأ يلوو «اهنع يضرف :لاق ءاهنع اضرلاب امهنيعأ مويلا

 يبا نع ركذي يبأ تعم :لاق «يومألا ىبحي نب ديعس نع ٥-
 ينثدحف رافحلاب تررمف :لاق «دسأأ ينب يت ناک رافح نع شايع نب ركب

 دسأ ينب ةربقم سراحتن كيرشو انا تنک :لاق هنع رکب وبا ينثدح امک

 كل ام :لاق !هللا دبع اي :ربق نم لوقي الئاق تعم ذإ رباقملا يف ةلبيل ينإف

 دق يبأ نإ ءانيلإ لصت ال «انعفنت امو :لاق .انمأ انيتأت ادغ :لاق ؟رباج اي

 كلذ نارركي لعجف :لاق ءاهيلع يلصي ال نأ فلحو ءاهيلع بضغ

 هتنقلف مالكلا مهفي الو «توصلا عمسي لعجف «يكيرشل تئجف «ارارم

 انهه يل رفحا :لاقف لحجر ينءعاج دغ نم ناك املف «همهفف مهفت مث «هايإ

 «رباح اذه مسا :تلقف «مالكلا امهنم تعم“ نيذللا نيربقلا نيب اربق

 تنک دق «معن :لاقف «تعم ام هتربحخأف .معن :لاق ؟هللا دبع اذه مساو

 ءاهيلع نيلصألو «ينيع نع نرفكأل مرح الو ءاهيلع يلصأ ال نأ تفلح

 ينإ :لاقف «ةوادإ هعمو هزاكع هديبو دعب يب رم مث :لاق ءاهيلع نمحرتألو
 .كلت ينيمب ناكمل جحلا ديرأ

 ريق نم توصب وه اذاف «هزنتي جرح الجر نأ ؛يلامثلا نع - ٠٦

 :یداني
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 اركاب انيلإ اروز هب ببحأ ارئازاناتأ دقانوبأ اذه

 ارئاس ديبعايانيلإ دحج ارباقلا نمض تيمريحو

 ارواسُا هديحوت نم ضوعغ ارباص انامز هللا دحودق

 ارخاف الزن سودرفلا ةنح يف

 ‹«تعم” يذلا توصلا اذه ام ملعأ تح مويلا حربأ ال :تلقف :لاق

 نم لحجر اذه :ليقف «هنع مهتلأسف «لحر ةزانجب ءيجف «تيملا اذه نمو
 ءامهنيب هونفدف «ةديبع هتنبا هذهو «ديبع هنبا اذهو «ةملس ينب نم راصنألا

 .اوفرصنا مث

 امو هيلع هوبأ لوف ةنيدملاب تام الحر نأ ؛يبلكلا نع -۷

 يشع ج رخف «هعدوف كنبا ربق تئا نأ همانم يق يرأ هابأ نإو ءاديدش

 :لاق نأ هناسل ىلع يقلأف ءرعشلا لوقي ال لحر وهو «هربق ىتأ قح

 ىلبلا لوط ىلع انزح يل تجيه ىوتسا دق يذلا ربقلا بحاص اي

 ىهد ام كاهد ذم ضمغأ ملو ىضقنا ام ينب اي اليوط انزح

 ىرب دق مغو تولا صصغ نم ىقتيام ثيدحام راذح

 ىذألا اهيف يتلا ربقلا ةطغضؤ

 :هفلخ نم يدونف فرصنا لحرلا نإ مث

 .نرحلا :هلولا )١(
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 ىحضلا ءوض نم حضوأ ربخب اضأ دق رمأب كثدحأ عما

 ىضرلا دعب هتيقل جرفو الحج دق مهو توملل صصغ نع

 غو اليزج كاذ نم تبثأ ٠ الح دق اميف ديحوتلاب لوقلل

 ىهتشا اع امعان اهيف وعدي قفلل اضر سودرف ناتج

 ىتح هلاب ىلع هنبا هل رطح امف «لحرلا فرصناو دمخ توصلا نإ م

 اذإف «رباقملا ضعب يق ةيمأ نب ناوفص ناك :لاق «يعشلا نع -۸

 ربق اورظنا :لاق ءةربقملا نم اوند املف «ةزانج اهعمو تلبقأ دق نارين لعش

 :لوقي اعجوم انيزح ربقلا نم اتوص لحجر عمو :لاق ءاذكو اذك

 انيلإ ننمأاي كارسمو انيع ةنيعظلاب هللا معنأ

 انيمأ بارتلا كسم نمو ر قلا ةملظ نم تعزح ام اعزح

 له :لاق مث «مهاحل اولضحا یتح اوكبف «عم اع موقلا ربحأف :لاق

 ماع تتام اهتخأ هذهو «ريرسلا ةبحاص :اولاق .ال :تلق ؟ةنيمأ نم يردت

 .؟توصلا اذه نيأ نمف «ملكتي ال تيملا نأ انملع دق :ناوفص لاقف .لوأ

 بط باطخلا نب رمع انيب :لاق «هيبأ نع ملسأ نب نب ديز نع -۹

 ام: 4ظ رمع لاقف «هقتاع ىلع هل نبا هعم لحجر هب رم ذإ «سانلا ضرعي

 ا :لجرلا لاقف ءاذهب اذه نم هبشأ بارغب ابارغ تيأر

 تحجرح :لاق ؟كلذ فيكو !كحيو :لاق .ةتيم يهو همأ هتدلو دقل نينمؤملا
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 !كنطب يف ام هللا عدوتسأ :تلقف «هب الماح اهتكر تو ءاذكو اذك ثعب يف

 يف دعاق ةليل تاذ انأ انيبف «تتام دق اهنأ تربحخأ ؛يرفس نم تمدق املف

 ينبل تلقف «رباقملا يف جارسلا هبش ءوض ىلإ ترظن ذإ «يل مع ينب عم عيقبلا
 ربق دنع ةليل لك ءوضلا اذه ىرن انأ ريغ يردن ام :اولاقف ؟اذه ام :يمع

 اذإو «جرفنم ربقلا اذإف ءربقلا ون تقلطنا مث ءاسأف يعم تذحأف «ةنالف

 امأ «كتعيدو ذح ؛هبر عدوتسملا اهيأ :دانم یدانف «توندف «همأ رجح وه

 .ربقلا مضناو «يبصلا تذحأف :لاق .اهتدحول همأ هتعدوتسا ول
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 ءاع دلاب فتاوه باب

 :لوقي املكتم تعم ذإ يلصأ انأ امنيب :لاق هل ةفيذح نع 8

 عحري كيلإو «هلك ريخلا كديبو ءهلك كلملا كلو ءهلك دمحلا كل مهللا

 مهللا !ريدق ءيش لك ىلع تنأ دمحلا لهأ «هرسو هتينالع ء«هلك رمألا

 ‹يرمع نم يقب اميف ينمصعاو «يبونذ نم ىضم ام عيمج يل رفغا

 امنيب :4 يبلل تلقف !ريدق ءيش لك ىلع كنإ «هب ىضرت المع ينقزراو

 لاقف ءادحأ رأ ملف ترظنف «اذكو اذك لوقي املكتم تعم ذإ يلصأ انأ

 . كبر ديمحت كملعي كاتأ كلم كلذ» ا يبلا

 ناكو «ذحخأ يذلا لحرلا نع يرابهلا دام نب ىبحي نع ١-

 دويقب ديقف هب رمأف «ةيشع جاجحلا هب أف «هبلط دق فسوي نب جاجحلا

 ناك اذإ :لاقو «هيلع تلفقأو «تايبأ ةثالث يف لحدأف سرحلا رمأو «ةريثك

 يداني ايدانم تعم“ ذإ ؛يهجو ىلع بكم انأ انيبف :لاق .هب ينوتأف ةودغ

 يأب :تلق .ءاعدلا اذهب عدا :لاق ؟اذه نم :تلق !نالف اي :ةيوازلا ف
 . ملعي ال نم اي !وه الإ وه فيك ملعي ال نم اي :لق :لاق ؟وعدأ ءيش

 ىققح اهنم تغرف ام هللاو :لاق !هيف انأ ام ينع جرف «وه الإ هتردق

 ىلإ تحرخف «ةحتفم باوبألا ىلإ ترظنو «يلحر نم دويقلا تطقاست

 نعو ينيب نع ماين سرحلا اذإو «حوتفم ريبكلا بابلا اذإف «رادلا نحص

 .تاقث هلاجر ةيقبو «مسي مل وار هيفو ۳۲۹٠/١ دمحأ هاور ٩٦/٠١: عمحملا يف يميل لاق )١(
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 انا ذإ تيبلاب فوطأ انأ انيب :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع -۲

 نم اي !عمس نع عم هلغشي ال نم اي :لوقي وهو «راتسالاب قلعتم لحرب

 ‹«كوفع درب ىنقذأ !نيحلملا حاحلإب مربتي ال نم اي !نولئاسلا هطلغي ال

 ؟هتعم“ دقو :يل لاق ؟هللا كافاع اذه كؤاعد :تلق :لاق !كتمهحر ةوالحو

 «هديب رضخلا سفن يذلاوف «ةالص لك ربد ق هب عداف :لاق .معن :تلق

 هللا رفغل ؛ضرألا ءابصحو ءءامسلا موج ددع بونذلا نم كيلع نأ ول

 .نيع ةفرط نم عرسأ كل ك

 ءاعدلا ىلع ةليل تاذ لحر أ :لاق «يرزجملا هللا ديبع نع -۳

 دعب سوفنلا ئراب اي !توص لك عماس اي :لق !اذه اي :فتاه هب فتهف

 ايو !تاوصألا هيلع تتشت ال نم ايو !تاملظلا هيشغت ال نم ايو !توملا

 ءاعدلا اذهب طق كك هللا توعد امف :لاق !توص نع توص هلغشي ال نم

 ( .يل باجتسا الإ

 ةفوكلا نم تحجرح :لاق «لامجلا ءاحورلا يبأ نب ةبعش نع ٤٠-

 ءافوخس كاذ ذإ قيرطلا ناك و :لاق .ةنس نيتس نم وحن ف ةثيغملا ديرأ انأو

 ذنم انب رعب م هنإ :اولاق .ةثيغملا تلق ؟ديرت نيأ :هلهأ لاقف «بيذعلا تيتأف

 .لبقأ دق ليللا اذهو «كيلع فاخن انإو «ءيجي الو بهذي دحأ مايأ ةثالث
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 :لاق .بيذعلا نم تحرخف :لاق .يضملا نم ادب دحأ ال ءال :تلق :لاق

 دوعق ىلع انأو «ليللا يلع نحو :لاق .الايمأ ترسف «برغملا دنع كاذو

 توند مث «هنم تشحوتساف «يندیري صحخشب انا اذإ كلذك انآ انیبف ل

 ىلع كلمحم ام :لاقو «يلع درف تملسف :لاق .نآرقلا أرقي هتعمسف

 نم :تلق :لاق .نسحل ريخلا بلط نإ :لاق .ريخلا بلط :تلق ؟ديحوتلا

 اذه مث «ةرصبلا ديرأ انأو «ةصيصملا نم تلبقأ :لاق ؟هللا كمر تنا

 .لحأ :تلق :لاق !؟ترعذ كارأ :يل لاق مث :لاق .ة ةرصبلا نم يهجو

 تيدتهاو «تشحوتسا اذإ تسنأأ هتلق تنا اذإ رس ىلع كلدأ الفا :لاق

 !هللا كمحر ينملعف «هللاو يأ :تلق ؟تقرأ اذإ تمنو «تللض اذإ هب

 وه موي لك «ناطلسلا ديدش «ناهربلا ميظع نأش وذ هللا مسب :لق :لاق

 :لاق .نهتظفح ىتح نهددري لزي ملف !هللاب الإ ةوق الو لوح ال «نأش يف
 لمجلا '”جافتو «ةجاح يضقي وأ «لوبب هنأك قيرطلا نع ائيش لدع م

 يني نعو يفلخو يدي نيب ترظنو :لاق .ائيش رأ ملف رظنأ تبهذف لابف

 ةشحو كلذل تشحوتساف ائيش رأ ملف ءرظنلا تيصقتساو يلام نعو
 .نهتلقف تاملكلا تركذ مث :لاق .هب تسنأ دق تنك ام دعب ةديدش

 .يسفن يلا تعحرو اليلق تسنأف :لاق

 ةنيدملا بارح یا ترص املف ( تججح :لاق «دباعلا رکب نع °

 .نيلجرلا نيب ام جيرفت يف ةغلابلا :جافتلا )١(
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 املف «بايثلا ضايب ديدش «حيرلا بيط «ةئيملا نسح خيش صحخشب اذإ

 ميظع اي :لق :لاق ؟لوقأ امو :تلق .لق !ركب اي :يل لاق «هنم توند

 نم انلعحا !ماركإلاو لالحجلا اذ اي !ةمحرلا بيرق اي !ةرفغملا عساو اي !وفعلا

 .هرأ مل مث !ةرحآلاو ايندلا يق ةيفاعلا لهأ

 يل لاق :لاق «دمح نب رکبل ناک سیلج ينثدح حیرش نع ٦-
 ينقزرا مهللا :لوقأ تلبقأف ‹«ترثكأف ةعمج ةليل يف كلك هللا توعد :رکب

 ديرأ تحرخف !هتبحصب عفتنأ الحر عماجلا دجسملا ىلإ تهحوت اذإ ادغ

 ام خيش اذإ «نيرارجلا ىلإ ترص اذإ تح دحأ ينبحصي ملف «دجسلا

 «هجير بيط وأ «هضايب نسح وأ «ههجو نسح فصأ فيك يردأ

 :لاقو «يهحو ي مسبتف ؟ريخ ءيش يأ !اذه اي :تلقف «هنم توندف

 الو هملكأ ام ينيشامي رم مث «هلمع نسحو «هرمع لاط نمل ىبوط

 باوبأ ىلع نومه دزي سانلاو دجسملا ةبحر يق انرص املف «ينملكي

 نأو «ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعا :لاقف ينرادأف هديب لاق «دجسلا

 .هرأ مل مث :لاق ءاملع ءيش لكب طاحأ دق هللا

 نب هللا دبع نب ةعيدو ينبل ىلوم وهو- لامحلا قيلب نب ىحي نع -۷
 اليلد انيرتكاف :لاق «ديدش شطع انباصأف ةكم قيرطب انك :لاق -يؤل

 دعب ءاملا ردابن ريسن نحن انيبف «ءام هيف نأ انل ركذ عضوم ىلإ انب جرخي
 هتبجأف :ىجحي لاق .نولوقت الأ :لوقي وهو هعمسن توص اذإ «رجفلا عولط
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 ةمارك وأ «ةيفاع وأ ةمعن نم انب حبصأ ام مهللا :لاقف ؟لوقن امو :تلقف

 اهنإف ؛يقب اميف انيلع ةيراج يه وأ «ىضم اميف انيلع ترج ايند وأ نيد يف

 ‹لضفلا كلو «نملا كلو ءانيلع دمحلا كلو «كل كيرش ال «كدحو كنم

 ىلإ كندل نم «كقلح عيمج ىلعو ءانيلع هب تمعنأ ام ددع دمحلا كلو

 .ءاقبلا ىلإ ءدبلا نم اذه :لاق مث !تنأ الإ هلإ ال «كملع ىهتنم

 اسلاج ماقملل فلح ناك هنأ ؛داور يبأ نب زيزعلا دبع نع --۸

 تفتلاف :لاق «نهظفحو نهنم بجعف «تاملك عبرأب اعد ايعاد عمسف

 ام. ينلغشت الو «هل ينتقلح امل ينغرف مهللا :لوقي وهو ءادحأ رأ ملف

 .كرفغتسأ انأو ينبذعت الو «كلأسأ انأو ينمرحت الو «هب يل تلفكت
\ 

. 0D : ۰ 
 يف ريبزلا نب بعصم قدارس دنع تنك :لاق «تباث نع -۹

 هللا نم بلتكلا إيرنت < دحل :تحتفتساف «باودلا هيف رمت ال ناكم

 آل لّوْطلا ىذ باقعلآ ديدُس بتلا رباقو بدلا رفاغ ج ميلعلا زيزعلا
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 :لق :لاقف «ءابهش ةلغب ىلع خيش رمف [٣:رفاغإ 4 2 رہ هلآ هيلاوه الا هلا

 :لق :لاق 4 بوتا لباقو ل :تلق املف !يبنذ يل رفغا بنذلا رفاغ اي

 :لق :لاق  باًقعلآ ديدشل :تلق املف !يتبوت لبقا بوتلا لباق اي

 اذ اي :لق :لاق 4 للملا ىذإ :تلق املف !نع فعا باقعلا ديدش اي

 :قدارسلا ليقو «رادلا نحص قوف دمت يتلا تاقدارسلا دحاو :قدارسلا :يرهوجلا لاق )١(
 .ءانبلاب طاجأ.ام
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 .ادحأ رأ ملف الامشو اني ترظنف :لاق !ريخب يلع لط لوطلا

 نب كلملا دبع دهع ىلع لحجر ناك :لاق «نايفس نب ءاحر نع -۰

 انيبف «دحأ هيوؤي الو «دالبلا يف حيسي لعجف كلملا دبع هءاح ذإ ناورم

 ليطي هآر املف «يلصي داو يف وأ «ةرفح يف لحرب وه اذإ ةحايس يق وه

 ىلصو دعق مث «نيتعكر ىلصف هفلح ماق ىقح ءاجف «هب سنأتسا ةالصلا

 انأ :لاق ؟تنأ ام وأ ؟تنأ نم !هللا دبع اي :لاقف هيلع لبقأ مث «رحآلا

 دحأ سيلف «يندرطو «ةفيلخلا اذه ينفاحأ دق سانلا ءالؤه نم لحر

 ناحببس !هلإ هريغ سيل يذلا دحاولا ناحبس :لوقت نأ :لاق ؟هللا كمحر

 ىيحب هللا ناحبس !هل ءدب ال يذلا يدقلا ناحبس !هل دافن ال يذلا مئادلا

 ىري ام قلح يذلا ناحبس !نأش يف وه موي لك يذلا ناحبس !تيمعبو

 يلع نهداعأف :لاق !اذكو اذك يب لعفت نأ نهتمرحو تاملكلا هذه قحب

 «هل نذاف « هيلع نذأتساف كلملا دبع ىلإ لصو قح كلذك وهو جرخف

 ريمأ اي هللاو ال :لاق ؟اضيأ رحسلا ىلع تملعت دق وأ :لاق هآر املف

 اذكو اذك ينأش نم ناك هنكلو ءارحس كيلع تملعت ام !نينمؤملا

 .هاسکو هزاحأف ؛هنم ناک يذلاب هربخأف

 «لحر يلع لحدف «يلزام يف اموي تنک :لاق «ميشه نع ۱
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا بانك

 لأسأو «بنذ لك نم هللا رفغتسأو «ةمعن لك ىلع هلل دمحلا :لق :لاقف

 . دتا رضخلا هارن انكف

 بط باطخلا نب رمع نأ ؛ةقثلا ينثدح يناعنصلا رمع يبأ نع -۲

 !هللا اي :اعبس وأ اسمخ وعدي الحر عم ذإ ةبعكلا لظ ي اسلاج ناك

 :هباحصأل هل رمع لاقف !كتمحر ةوالحو «كوفع درب ينقذ «نيحللا
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 نجلا فتاوه باب

 نذأ ال :لاق -ملعأ اميف- ةعيبر نب نامثع نب ةعيبر نع ٣-

 شيرق ردت مل «راغلا نم ههظ ركب وبأ وه جرحخف ةرجمهلا يف لب هللا لوسرل
 سانلا عمتحاف ‹«یری ال وهو ‹تايبأ دشن املکتم اوعم قح هحرخع.

 :لوقي ءاهلفسأ ءاج تح ةكم ىلعأ نم هتوص ىلع

 دبعم مأ يقميح الاق نيقيفر هئازج ريخ سانلا بر هللا یزج

 دمحم قيفر ىسمأ نم حلفأو الحرت م ريلابالزنامم
 دصرع. نينمؤملل اهدعقمو مهتاتف ناكم بعك ينب نهي

 . هب مهءاحج نمل ةقان ةئام اولعجف

 «يودعلا مناغ نب ةفيذح نب مهحلا يبأ نب هللا دبع ركب يبأ نع ٤-

 يبلا ديري «نارق :هل لاقي «هل طئاح نم ةعتلب يبأ نب بطاح جرح :لاق

 نيل ناح نع اتلجنا مث «ناتجاجع هيلع تفتلا ءاحسملاب ناك اذإ تح

 ناك املف «هاراو مث «هسوق ةيسب هل صحفف لزنف -دلجللا ينعي- ناروحلا

 :هب فتهي فتاه اذإ ليللا

 دمصلا دحاولا مالس كيلع عبرأ هتيطم يجزملا بكارلا اهيأ اي

 دسأللا ةماغرضلاك ةريشعلا نود هلكالك ىقلأ دقو ارمع تیراو

 ٠٠١/۷. و ٩٤/٤ يناربطلاو ۱١/۳ مكاحلاو ۲۲۹/۱ تاقبطلا یف دعس نبا هحرخُا (۱)
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 دلخلا يف ءارذعلا نم ءايحلا يقو هلزنم شيجلا يف ي رداخ نم عجشأ

 ندو مهَيلَع» :لحو زع هللا لاق «يلحلا :دلخلا :يقرش لاق-

 ( .-نولح [۷٠:ترل] 4 ج: ْنوذَلَخُم

 نيبيصن دفاو ةنامرحلا نب ورمع كاذ» :لاقف «هربحأف ييي يبنلا ىتأف

 يلإ اهعفرف اهتيأر دق ينإ امأ ءهلتقف ينارصنلا نشوج نب نصحت هيقل ةيماشلا

 رثكيو اهرم بيطيو ءاهرهن بذي نأ ؛ كل هلا تلأسف اا ليربج

 . ءاهرطم

 نع ريج نب سبع يبا نب دمحم نب سبع يا نب ديحلا دبع نع ٥-

 :سيبق يأ ىلع حيصي احئاص شيرق تعم :لاق «هدحج نع هيب

 فلاخملا فالح ىشخي ال ةكع دمحم حبصي نادعسلا ملسي نإف

 دعس «ركب نب دعس ؟دوعسلا نم :شيرق فارشأو نايفس وب أ لاقف

 وعم ةيناثلا ةليللا يف ناك املف «ةعاضق نم مذه دعس «ةانم ديز نبا

 :سيبق بأ ىلع هتوص

 فراطغلا نيجرزخلا دعس دعس ايو ارصان تنأ نك سوألا دعس دعس ايأ

 فراع ةينم سودرفلا يف هللا ىلع اينمتو ىدهلا يعاد ىلإ ابيحأ

 )١( ريسفتلا ي يبطرقلا هدروأ «فيعض هدانسإ  ۲٠١/٠١ناجرملا ماكآ ين يلبشلاو ۷۲

 نبا ظفاحلا ركذي مل :يطويسلا لاق «فنصملا قيرط نم ه٠ ناجرملا طقل يق يطويسلاو

 .هتصق ىلع هبن الو ةباصإلا يف اذه ارمع رجح
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك
a ا e 

 فرافر تاذ سودرفلا نم نانج ىدهلا بلاطلل هللا باوث نإف

 .ذاعم نب دعس و «ةدابع نب دعس اذه :اولاقف :لاق

 ليللا ضعب.يف ةنيدملاب عم :لاق «سبع يبأ نب ديحبا دبع نع ١-

 :لوقي فتاه

 ةداعسلا كانه امملانف ريخلا دمحأ اعد ذإ نابيجلا

 هداهش كيلمللا اهمماقل مث اعيمج نيبذهم اشاع مث

 كلك هللا لوسر دلو امل :لاق بط فوع نب نمحرلا دبع نع -۷

 هلصأب يذلا نوجحلاب يذلا لبجلا ىلعو «سيبق يبأ ىلع نجلا فته
 :هيلع يذلا لاقف ءاهتانب شیرق هيف دقت تناکو «ةربقملا

 ةدحاو سانلا نم ىشنأ تدلو الو تبحنأ سانلا نم ىشنأ ام مسقأف

 ةدجام لئابقلا مول ةبنجج رخفم تاذ ةيرهز تدلو امك

 ةدلاو مركأو دولوم مركأف ادمحأ لئابقلا ريخ تدلو دقف

 :سيبق يبأ ىلع يذلا لاقو

 ىدبلا دنعو رمألا رباغ يف مكرس نم ةرهز ينب نإ

 ىقب نم وأ سانلا ق ىضم نميف انل اوتاهف مكنم ةدحاو
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 ىقتلا ينلا لثم اهنينج اهلشم مكريغ نم ةدحاو

 فف باطخلا نب رمع ثعب :لاق «ينادحلا ليهس نب نامعن نع -۸

 لحجر اذإف ءاهذحأ ىتح اهدراطف «ةرورصم ةيبظ ىأرف ةيدابلا ىلإ الحر

 :لوقي نجلا نم

 ةرورصلملا ةيبظلا ليبس لح ةروسكملا ةنانكلا بحاص اي

 ةروكذم ةبيغ مهوبأ باغ ةرورضم ةيبصل اهنإف

 ةروک نم تکر وب ال ةروک ی
 ءابظلا نأ ثدحتن انك :لاق «هريغ وأ لاله نب ديمح نع -۹

 هيدي نيبو “'ةاطرأب رتتساف «لبنو سوق هعم مالغ لبقأف «نحجلا ةيشام

 :یری ال فتاه فتهف «هضعب يمري نأ دیری وهو یابظ نم عیطق

 نيمزهم وأ دبكب ىعسي نيديلا فق امالغ نإ

 نسيزاعلا عم سيتلا لتقيل نيتنح ةاطرألا ذختم

 .تقرفت كلذ ءابظلا تعم املف

 دبع نب رماع ينب نم لحجر لتق :لاق «مادک نب رعسم نع -۰

 اوعمسف «نيفص موي هل بلاط يبأ نب يلع عم رماع نب لاله نب فانم

 .لمرلاب تبني رجش :ىطرأو ةاطرأ )١(
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 لمحلا بحاص نع نيرمعلا اولأساف الأ

 اهلك هراكملا نم باكرلا ركي

 تقزشأ ةنيدملاب ليتق دعبأ

 تک ر ابو مامإ نم اريح هللا یزح

 اهدعب ترداغ مث ارومأ تيضق

 ىقتلاو ربلاب لدعلا ترشن تنكو
 ةماعن يحانج بكري وأ عسي نمف

 هيفصو هبح يبنلا نيمأ

 ىقتلاو لدعلاو مالسإلاو نيدلا نم
 ةزافم يف هلوح ءارقفلا ىرت

 لکن شئاط الو ماهسم ريغ تف
 لمألا عطقنم ءرملا نأ ملعيو

 سلجملا نسحي نأ مكرس اذإ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 ذإ «بصحل اب رمع دنع فوقول انإ هللاو :تلاق مث 4ظ رمع ركذ اورثكأف

 :لاقف ‹ فتهف هتوص انعمسي ام ردق ناک اذإ قح بکار لقا

 قوسأب ةاضعلا زتهاو ضرألا هل

 قزمملا مدألا كاذ يف هللا دي

 قتفت مل اهمامكأ يف جئاوب

 قورم ريغ نيدلا بيلص مكحو

 قبسي سمألاب تمدق ام كرديل

 قزم مل ةبح كيللا ہاسک

 قلغم شحاوفلا لك نع كبابو

 قرؤي م مهليل ءاور اعابش

 قح انلبقآ مث «درزم اذه :سانلا لاقف ءاغيش رن ملف فرصنا مث :تلاق

 ىحجسمل هنإ هللاوف «هلتقف ثيبخلا ةولؤل وبأ هيلإ بوف «ةنيدملا ىلإ انيهتنا

 :ءىجي نيأ نم يردن ال تيبلا بناح نم اتوص انعم ذإ ؛اننيب

 ايكاب ناك نم مالسإللا ىلع كبيل
 اهريحخ ربدأو ايندلا تربدأو

 دهعلا مدق امو اكله اوكشوأ دقف

 دعولاب نقوي ناك نم اهلم دقو
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 تفتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك

 :لاق ؟تايبألا بحاص تنأ :لاقف ءادرزم يقل هه نامثع يلو املف

 .هاثر نجلا ضعب نأ نوريف :لاق .نهتلق ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال

 نم خيش ينربحأ :لاق « ينانكلا ةلثاو نب رماع ليفطلا يبأ نع -۲

 رادلا دبع ينب فيلح يميمتلا ةرارز نب شابنلا نب ىشعألا نع ةكم لهأ

 :لوقي لئاقب انآ اذإف ليللا ضعب يق تظقيتساف «هب انسرعف «لوغ

 :تلقف «هنبيجأل هللاو :يسفن يف تلقف

 رهف ينب نم انل هاعنت ءرملل نم _-_-٠رحفلاو دوجلا احأ ىعانلا اهيأ الأ

 :لاقف

 رهقلا بصنملاو سومدقلا بسحلا اذو ٠ ىدنلا احأ ورمع نب ناعدح نبا تيعن

 :تلقف

 رضنلا دلو ىلع افورعم لضفلا هل يذلا ديسلاب تهون دقل يرمعل

 :لاقف

 رجحلاو مزمز نيب هيلع احايص اهجوا نشمخي ناوسنب تررم

 :تلقف اقف

 رهشلا اذ ةرغل مايأ ةعستو ةبورع ذنم هب يدهع ءاهنإ ىم
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا بانك

 :لاقف

 نبا يقبل ؛لام ةرثك وأ زع وأ فرشل دحأ يقب ول هللاو :اولاقف «ناعدح

 .ناعدج

 :فتامها كلذ لاقف

 الذ يقبت الو هتزمععل ازيزع يقبت ال مايألا ىرأ

 :تلقف :لاق

 الوهسلا الو نوزحلا يقبت الو ارغش نيلقتلا نم يقبت الو

 .انل لاق امك تام هاندحوف ةكم ىلإ انعحرف «ةليللا كلت يف انرظنف :لاق

 كلت يسمو سيبق يبأ ىلع ةكم. فتاه فته ؛ةرحلا لهآ لتق امل :لاق

 :كلذ عمسي رجحلا يف سلاح ريبزلا نباو «ةيللا

 حامسلاو ةبباهملا اووذ ر ايخلا ونب رايخلا لتق

 حالصلا اولوأ نوتناقلا ن ومئاققلا نومئاصلا

 حالففلا ىلإ نوقباسلا ن وقتلا نودتهللا

 حابصلا ةححج احجلا نم ع يقب لاو مقاوب اذام
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 حايصلاو حئاونلا نم ن هجيو برشي عاقبو

 انإو هلل انإف مكباحصأ لتق دق !ءالؤه اي :هباحصأل ريبزلا نبا لاقف

 .نوعجار هيلإ

 «برخ راد باب ىلع لحجر رم :لاق «دیبع نب بوقعی نع ٤-

 ' :هيلع اذإف رظنف

 رادلا بحاص اهنع لحري تح اهب لحي راد نع توملا لحري نل

 :فتاه هب فتهف :لاق

 رادصإو درو هلاثیثح ابرش هبراش سانلا لکو سأك تولا

 رارغ رهدلا نإف كاوه ضفراو اهتحار توملا لبق كسفنل لتحاف

 رادقم توملا نإف لوزي لك اهتنيزو ايندلا ىلإ ننكر ت ال

 برخ رصق باب ىلع لحر رم :لاق «ديبع نب بوقعي نع ٥-

 :بوتکم هيلع اذإف «رظنف يداع

 es اک ........... معطم ىلعانم رهدلا ىتأ

 معزامع رهدلا انل ىلحأف دعوم ف رهدلا نمانكو

 ( ( :لوقي فتاه اذإو
 مدققلا لوطو يلايللا رمو هراركتو نامزلا كاك

 مرهلا نفيو بابشلا يلييو ريبكلا ينفيو ريغصلا بيلشي
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 مدع مويو راسم مويو ءالب مويوءاحر مويف

 تعم :لاق «هدح نع هيبأ نع دمحم نب ماشه نب سابعلا نع ٦-

 نجلا حاون اوعم" ةيسداقلاب عخنلا بيصأ امل :لاق نوركذي عحخنلا خايشأ

 :نولوقي مهو نميلا ةيدوأ نم داو يف

 درصلملا ليلقلاب داز ريخ امو دلاح ةنبا مركع اي يملساف الأ

 دمحع.اونمآ هوجولا ناسح ةيعخن ةبصع نع كتيحو

 دنهم نيترفشلا قيقر لكب هدونج نوبرضي یرسکل اوماقأ

 دوس لطايغلا ربغم توملا نم لكلكب اوحخانأ يعادلا بوث اذإ

 .لتقلا نم ةيسداقلا موي عخنلا باصأ ام مهءاجف :لاق

 لهأ نم لحر نع عخنلا ىلوم دشار نب دعس نب دمحم نع ۷

 نع لأسي لعحو «همه دتشا -فطانلا سقب اوناكو- هباحصأو

 ةحئان اوعمسف رام“ رهس :هل لاقي فئاطلا ةيدوأ نم داوب اوناك مهنأ ؛

 :نلقيو نحني ءاسن اوعمسف «مهنم برقلاب اهنأ نوبسحي

 نيب ةعقو هب تناك يقرشلا تارفلا ىطاش ىلع ةفوكلا نم بيرق عضوم :فطانلا سق (1)
 .دوغسم نب ديبع وبأ نيملسملا ريمأو «رمع ةفالح يف نيملسملاو سرفلا
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 اللا ضيب هيف راكبألا تاسبلم يكبت نجلا تلظ هيف اكرعم

 عدلا باجتسم بلقلا نمم هورداغ لد مرک مک
 ةالص ماني ال ليللا عطقي

 عبتن انلعجف :يفئاطلا لاق !هاطيلس ايو !هاديبع ابأ اي :نلقي مث

 ةلاح ىلع دعبلا يف هنم نوكنو «هدعب نلقي امو تايبألا عمسنف «توصلا
 «هيف عم” يذلا مويلا رمع بتكف «رمع ىلع يفئاطلا مدقف .ةدحاو

 .مويلا كلذ ىف اولتق هباحصأو ديبع ابأ اودجوف

 اكببهدميارازجو

 .ديبع وبأو وه سانلا ىلع ناك يراصنألا سيق نب طيلس

 اوعمسف قارعلا قربأب موق رم :لاق يدسألا سنأ نب دمحم نع -۸

 :لوقي افتاه

 رورغ لبحب اهنم كسمتسل همه ربكأ هايند اءرما نإ
 ربحخأ :فتاه هب فتهف امئان ناک هنأ ؛يروثلا نایفس نع -۹

 .بأدلا نهكاكف نإف ؛لمعاف ءاهنوبسكي نئاهر سوفنلا نأ سانلا

 عم :لاق «يجحلا نم لحر ينثدح يناسغلا كلام نب ةلبج نع ٠-

 :قشمد روس ىلع لوقي الئاق يحلا نم لحر
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 نفألا يذ يأرلاو نوهولا زجاعللو نهولاو ةهافسلل موقل اي الأ

 نطبلاو هجولل رخ هيمدق ىلع مئاق وه امنيب ديعس نبالو

 نصحلا ق ةينملا هترازف هيلإ اجتلاف توملا نم ةاجنم نصحلا ىأ

 :لاق ؟دحأ كنم اهعم” !كحيو :يل لاقف «هربخأف كلملا دبع ىتأف

 هلتقف «كلذ دعب ديعس نب ورمع علح مث «كيمدق تحت اهعض :لاق .ال

 .كلملا دبع

 نم قيرط يف رتستب ريسأل ينإ :لاق «هللا دبع نب ريرح نع -۱

 يفعمسف :لاق «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :تلق ذإ تحتف نمز اهقرط

 هتعم" ذنم دحأ ن نم مالنا ام تعم ام :لاقف «ةذبارلا كئلوأ نم ذبره

 ىلع دفأ الجر تنک زإ :لاق ؟كلذ فيكو :تلق :لاق .ءامسلا نم

 ين ينفاخف «یرسک ىلع اماع تدفوف «رصيقو ىرسك ىلع دفأ «كولللا
 امك يلهأ يلإ شهي م تمدق املف «تروص ىلع روصت «ناطيش يلهأ

 ¿ كنإ :اولاقف ؟مكنأش ام :مه تلقف «مهبئاغ ىلع بئاغلا لهأ شهي

 لوکی نأ يف رتحا :لاقف «يل رهظف :لاق ؟كلذ فيك و :تلق :لاق .بغت

 .موي يلو موي هل نوكي نأ ترتحاف «كتكلهأ الإو موي يلو موي اهنم كل
 اننيب عمسلا قارتسا نإو «عمسلا قرتسي نم هنإ :لاقف ءاموي يناتأف :لاق

 ىسمأ املف «معن :تلق ؟انعم ءيجت نأ كل لهف ءةليللا يتبون نإو «بون

 .حرفيو شي يأ :شهي (۱)
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 :يل لاقف «ريزتخلا ةفرعمك “'”ةفرعم هل اذإف «هرهظ ىلع ينلمحف يناتأ

 اوجرع م :لاق «كلهتف ينقرافت الف ءالاوهأو ارومأ ىرت كنإف كسمتسا

 هلاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي الئاق تعمسف :لاق .ءامسلاب اوقصل ىتح

 نم اوعقوف مهب "ج بلف :لاق .نوکی ال هللا ءاشی ال امو «ناک هللا ءاش ام
 نأ املف «تاملكلا تظفحو :لاق .رجشو ”ضايغ يف نارمعلا ءارو

 ةوك نم جرخي تح برطضيف نهتلق ءاح اذإ ناكف يلهأ تيتا تحبصأ

 .ينع عطقنا تح نههوقأ لزأ ملف «تيبلا

 صربألا نب ديبع ناك :لاق «يمذحقلا ماشه نب ديلولا نع -

 اشطع ثهلتو ءاضمرلا يف بلقت يهو ةيحب اورمف «رفس يف هل باحصأو

 ءالا نم ةفطن اهياع بصي نم ىلإ يه :ديبع لاقف ءاهلتقب مهضعب مهف
 لالض مهباصأف اوضم مهنإ مث :لاق .ءاملا اهيلع بصف لزنو :لاق «جوحأ

 فتهي فتاه اذإ كلذك مه انيبف :لاق .قيرطلا مهنع بهذ تح ديدش

 هبكر اف انم ركبلا اذه كنود هبهذم لضملا بكرلا اهيأ اي

 هبكوك حالو رجفلا عطسو هبرغم ىلوت ليللا اذإ تح

 هبسبسو هلحر هنع لخف (

 .قنعلا نم هرعش تبنم هفرعو «هتبقر نم هفرع تبنم يأ :ريراخللا ةفرعم )١(

 .مايق نم طقسو عرص اذإ :لجرلاب جبلو «هامر يأ :ضرألا هب جبلو هبرض يأ :اصعلاب هجبل (۲)

 .رجشلا هيف تبنيف عمتجي ءام ضيغم يهو ةضيغ عمج :ضايغ (۳)
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 ‹نهيلايلب مايأ ةرشع ةريسم رجفلا علط ىتح ليللا نم هب راسف :لاق

 :دیبع لاقف

 مغ نم تيجنأ دق ءرملا اهيأ اي

 هفرعن قحلاب انررخت اله

 :لاقف

 اضمر هترصبأ يذلا عاجشلا ان

 هبحاص نضامل ءاملاب تدجف

 هب نامزلا لاط نإو ىقبي ريخلا

 يداص هب يرسي حزان حضحض ي

 داجبإب لخبت ملو هنم تیور

 داز نم تيعوأ ام ثبحأ رشلاو

 دبع نب ديلولا رحأ :اولاق «هريغو زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع -۴۳

 ‹كيلع هللا ىلص ال لص :لبحلا نم احئاص عمسف «لابحلا سوؤر ىلع

 .كيلع هللا ىلص ال لص

 نمل اموي- لاق هڪ باطخلا نب رمع نأ ؛ملسم نب دمحم نع ٤-

 ريمأ اي :لحر لاقف .نجلا ثيدح نم ايش اوركذا :-هئاسلح نم رضح

 ءابضع ةيبظ انبصأف «ماشلا ديرن يل نابحاصو تحجرح !نينمؤملا

 ءال :تلقف .اهليبس لح :لاقف «ةعبرأ انكو انفلح نم بكار انكر دأف

 اضيأ نذألا يق بضعلا نوكي دقو «لحادلا نرقلا روسكملا بضعألاو عطقلا :بضعلا (۱)

 .نرقلا ي فورعملاو
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 رثكأ نحنو «قيرطلا هذه يف انتيأر اعرل هللاو :لاق .اهليبس يلحأ ال كرمعل

 انلزن ىتح نينمؤملا ريمأ اي يب ناك ام ينلهذأف ءانضعب فطحيف «ةرشع نم

 :لوقي فتهي فتاه اذإف ؛انعم يهو انلحتراف «نينعلا ريد هل لاقي اريد

 ةعورملا رفانلا ليبس اولخ - ةعبرألا عارسلا بكرلا اهيأ اي

 ةعمإ بوذك لاق ام لوقأ الو ةعس مادقفءابضعلا نعالهم

 انب ليمأف ءانباكر ةمزأل ضرعف «نينمؤملا ريمأ اي اهليبس تيلخف :لاق
 ماشا انيتأ ىتح انيضم مث «بارشو ماعط انيلع ليمأف «ميظع يح ىلإ
 اذإ هيلإ انب ليم يذلا ناكملاب انك اذإ ىتح انعحجر مث ءانجئاوح انيضقو

 «نجلا نم يح مهنأ نينمؤملا ريمأ اي تنقيأف «رغش اهب سيل .رفق ضرأ
 :فتهي فتاه اذإف ريدلا ىلإ ارئاس تلبقأف

 هقحقحلا موي دحجلا ريس ريسأ هقث نع اهذخو لجعت ال كايإ

 هقرحملا ةاهشلاك بنذ وذ هقرشح. یوتساف محب حال دق

 هقدصماتيب تينب ۇرما نإ هقبوم فوسع ءاملظ نم جرخب

 مالسإلا ىلإ اعدو ءرهظ دق ي يبلا اذإف نينمؤملا ريمأ اي تلبقأف
 ديرن يل بحاصو تجرح نينمؤملا ريمأ اي انأو :لجر لاق .تملسأف

 فته ”بلكلا رجزعب انم ناك اذإ يح بكار صخش ذإ ءانل ةحاح

 :هتوص یلعأب

 .ةلزاملا كلتب يأ :بلكلا رجزم ينم وه :اولاق :هيوبيس لاق (۱)
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 دحويهلهەلإب ىتأ دمحم

 دمعاف هيلإف رحخلا ىلإ وعدي

 :هراسي نع توص هباجأف «كلذ انعارف

 رمقلا قش نمدعوأام زغنأ

 | رهظ ينلا رك هلل

 رمع لاقف .تملسأف مالسإلا ىلإ اعدو رهظ دق يكي يبلا اذإف تلبقأف

 !حيرذل اي :هفوح نم فتاه فته ذإ مه حبذ دنع تنك انأ :ههظ

 .هللا الإ هلإ ال :لوقي «حيجن دشرو «حيلف رمأب «حيصي حئاص !حيرذل اي

 مرح لاقف .تملسأف «مالسإلا ىلإ اعدو «رهظ نيح يي يبلا اذإف تلبقأف

 قرابب تنك تح نهبلط يف تحرخف يل البإ تللضأ انأو :كتاف نبا

 اذه ديسب ذوعأ :لوقأ تأشنأ مث ءاهتلقع مث «تلحار تحنأف «فازعلا

 اذإف ؛ يلج ىلع يسأر تعضو مث !يداولا اذه ميظعب ذوعأ !يداولا

 :لوقيو فتهي ليللا نم فتاه

 لالحملا يذ هللاب ذففالأ

 لافنألا نم تايآ أ رقم

 لاب تالو هللا دحوو
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 :تلقو «هيلع

 :یباجاف

 لاوهألا نم نجلا لوهام

 :تلقف اعزف تهبتناف

 لوقتام فتاهلااهيأاي

 لييضت مأ كدنعدشرأ

 تاريخا وذ هللا لوسراذمه

 ةاجنلا ىلإ وعدي برثيب

 ايده انلشرأانلشرأ

 اتیرع الو تشعام تفح ال

 اكسسفن ملسو هللا كبحاص

 اکلحر ىدأو رحألا مظطظعو
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 تيتا «دحن لهأ ديس كلام نب كلام انأ :لاق ؟تنأ نم :تلقف :لاق

 مهوعدأ دحج نج ىلإ ينلسرأو «هيدي ىلع تملسأو «هب تنمآف ئ يبنلا

 دقف كلبإ امأف «هب نمآو «ميرح اي هقحلاف «هتعاطو كلك هللا ةدابع ىلإ

 تئحجو «ةنيدملا تيتا تح تقلطناف :لاق .كلهأ يف كيتأت تح «اهتیفک

 بابب خينأ :تلقف «رينملا ىلع بطخي وهو ي يبنلا تيفاوف «ةعمجلا موي

 دق رذ وبأ ذإ يتلحار تخنأ املف ءربخلا هتربخأف تلحد ىلص ذإف دجسم

 :لوقي وهو «كيلإ ينثعب لب يبلا «كب ابحرم !مرح اي :لاقف «يلإ جرح
 عم تیلصف تلحدف («سانلا عم لصف لخدا «كمالسإ ينغلب دق ءابحرم»

 كل غلب دقو ‹«كبحاص كل ىفو دق» :لاقف ربخلا ينربحأف هتيتأ مث «سانلا

 .'”«كلزام يف يهو ءلبإلا

 ىلع ءيش ارج ناک ميمت ينب نم الجر نآ ؛هه سابع نبا نع ٥-
of . (WD .اهلقعو هتلحار خانأف ‹«شحوتساف ةنجم ضرأب لزن هنإو ء«ليللا 0  

 نباو «ةلادعلا فورعم ريغ ثراحلا نب ورمع :نازيملا يف يهذلا لاق «فيعض هدانسإ )١(

 هخيرات يف ركاسع نباو ۷۲١/۳ مكاحلاو ۲٠٠/٤ يناربطلا هجرحأ .فيعض قيربز

 .حصي مل :يبهذلا لاقو مكاحلا هنع تكسو ۹
 .قوس برعلل اهب ماقي ناكو لايمأ ىلع ةكم لفسأب عضوم :ةنجم (۲)
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 مهنم لحر هراحأف !هلهأ رش نم يداولا اذه زعأب ذوعأ :لاقو ءاهدسوتو

 ةبرح ذخأف «مهديس هوبأ ناك مهنم قف بضغف «ركعم :هل لاقي ۰

 :لاقف ءاهنود ركعم هيقلف ءاهرحنيل ةقانلا ىلإ اهب ىشمو «ةمومسم

 اه ضرعت ال ىسنإلا ةقان نع

 انركذ ضفختو ولعت نأ تدرأأ

 هرکذ كريغل افرش الحنتم

 یضم نمم دیس مکنم ناک نم
 اإ ركيعم اي كدصقل دصقاف

 هريج كلهأ نلو هلإلا الول

 يرازإو يرجح كل ىدف الهم

 يراوثأ اهملا درو اذإ رتحاو

 يرارقو يتمذ يق هتلعجو

 راقعلاابأ اي كبرقلافأ

 رازيعلا ابأ ةيرزم ريغ يف

 رارملل دا نإف لحراف

 رايحألا ونب مه رايخلا نإ

 رابأ نب لهلهم ريحا ناك

 يرافظأ ةوقب كنقزمتل

 ل ىبلا ىلإ لحرلا مدقو ‹«لعفف «هدعب دحاوب لزاعأ ال «هعد :لاقف

 ذرعأ :لقيلف ؛ليلب ةشحو مكدحأ تباصأ اذإ» :لاقف «ثيدحلا هثدحف

 يف ًأرذ ام رش نم «رجاف الو راب نهزواجن ال يتاللا تاماتلا هللا تاملكب

 لک رش نمو ‹اهیف جرعي امو ءءامسلا نم لزاي امو ءاهنم جرخ امو «ضرألا



 ت
 عر

 َنَم اجر ناك َنَأَو $ :كك هللا لرنأف «!نهر اي «ريخج قرطي قراط الإ قراط ۱
 «اغإ يأ [«س) 4 ج اهر مُهوُذارَف نجلا نَه لاَجرب َنوُذوُعَي سنإلآ 0(

 راهنلا فصن هل حاقل يف ناك هنأ ؛هه سادرم نب سابعلا نع ٩١-

 :يل لاقف «ضايب بايث هيلع بكار اهيلع «ءاضيب ةماعن هيلع تعلطاف

 برحلا نأو ءاهسارحأ تفك ءامسلا نأ رت ملأ !سادرم نب سابع اي

 ربلاب لزن يذلا نأو ءاهسالحأ تعضو ليخلا نأو ءاهسافنأ تعرح
 تحجرخف :لاق ؟ءاوصقلا ةقانلا بحاص ءءاثالثلا ةليل نينثالا موي ىوقتلاو

 :هل لاقي ءانلانثو تئعح ىح «تعمسو تير ام ينعار دق ابوعرم

 ؛هب تحسمت مث «هلوح ام تسنکف «هفوح نم ملکنو هدبعن انک رامضلا

 :هفوج نم حيصي حئاص اذإف

 دجسملا لهأ زافو رامضلا كله اهلك ميلس نم لئابقلل لق
 دمحم يبلا ىلع ةالصلا لبق ةرم دبعي ناكو رامضلا كله

 يدتهم شيرق نم مرم نبا دعب ىدهلاو ةوبنلاب ءاج يذلا نإ

 ةصقلا مهيلع تصصقف «يموق تئحج تح اروعذم تحجرخف :لاق

 هللا لوسر ىلإ ةئراح ينب نم يموق نم ةئامنال يي تحرحخف «ربخلا مهتربحأو

 يزحجسلا رصن وبأ هجرحخأ ٤٠٠/١: ريسفتلا ف يطويسلا لاقو «فيعض فنصلا دانسإ (۱)

 ٠٥١۷/١: ةباصإلا يف ظفاحلا لاق :هحجولا اذه نم الإ هبتكن مل اذج بيرغ :لاقو ةنابإلا ي

 الجر نأ- ريبج نب ديعس قيرط نم «ناحلا فتاوه يف يطئارخلا هجرحخأ بيرغ ثيدح
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 !سابع اي» :لاقو «مسبت يب هللا لوسر ينآر املف «دجسملا انلحدف ةنيدملاب 3
)1( 

 يموقو انأ تملسأف «تقدص» :لاقف «هيلع تصصقف (؟كمالسإ ناك فيك

 انل اخيش تعم :لاق «نادمه نم ينالادلا رصن نب كلام نع -۷

 ةيلهاجلا يف هموق نم رفن يف ينالادلا مرحخ نب كلام جرح :لاق ركذي

 ىلإ اوهتناف «ديدش شطع مهباصأو ءايبظ اوداطصاف «ظاكع نوديري

 نم همد نوبرشي اولعحو «يبظلا اودصفف «ةريجأ :هل لاقي عضوم

 كلام نمكو «بطحلا بلط يت اوجرخبو «هوجبف همد بهذ املف «شطعلا
 «كلام لحر لحد یتح اباسنم لبقأف "اعاجش مهضعب راثأف «هئابح يف

 «كنع عاجشلا لتقا !لام اي :لاقف «هرثأ يث لحرلا لبقأو «هب ذالف

 الإ كيلغ تمزع :لحرلل كلام لاقف «هب ذال دق هيلإ رظنف كلام ظقيتساف

 :لوقي كلام ًاشنأو «هنمأم ىلإ عاجشلا باسناو «هنغ فكف «هتكر ت

 عانتما هب سيلو هعنمأو ٠٠ يراج زعب مرحلا يناصوأو

 عاتملا عنتما اذ هعغمأو هنع بوذأو هميض عفدأو

 عاجشلا يب راجتسا ام ءيشل اوحنت هنع يأ مكل ىدف

 عالتسلاف ةريحأ هنمضت ریجتسسم مد اولمختت الو

 قشمد خیرات يق رکاسع نباو ۸ ناجلإا فتاوه يق يطئارخلا هجرحخأ «فيعض هذانسإ )١(

 ريرح نباو ۷٠/۳ داحآلا يف ينابيشلاو ٠۳۹/١ لئالدلا يف يناهبصألاو يناربطلاو ٠٠

 .۲۷۷/۲ معما يف عناق نبا ارصتخ هدروأو رعاوشلا باتك يف حرطلا نباو ايركز نب اعم او

 .ةيح يأ :اعاجش (۲)
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 رمأ بغنورتاملنإف

 مكمامأ ءام ال موقلا اهيأ اي

 بثك نع ءاملاف ةماش اولدعا مث

 مكير هنم متبصأ ام اذإ تح

 عانق مكنيعأ نود نم هل

 e ع e 5 ر : هب فتهي فتاه اذإف ؛شطعلا مهب دتشاو اولحتراف

 ابعتلا اهموي اياطملا اوموست تح

 ابرقلا اوألماف هنمو اياطملا اوقساف

 اوقسو «اوبرشف لبج لصأ يف ةرارحخ نيعب مه اذإف ؛ةماش اولدعف

 كلذ ىلإ اوهتنا تح اولبقأ مث «ظاكع اوتأ تح مهير اولو «مهلبإ

 :لوقي فتاه اذإو ءائيش اوري ملف عضوملا

 ةحلاص هللا كازج ينع لام اي

 دحأ نع فرعلا عانطصا يف ندهزت ال

 هتبغم مدعي ال ريخلا لعفي نم

 قهر نم تيحنأ يذلا عاجشلا انا

 .اهوبيصي ملف نيعلا اوبلطف

 ميلستو ينم مكل عادو اذه

 مورحم فورعملا مرحي يذلا نإ

 مومذم بغلا دعب رفكلاو شاع ام

 موسقم ركشلا نإ كلذ تركش

 نع هبا نع برک يدعم نب فيفع نب ديعس نب ةورف نع -۸
 ‹«نميلا نم دفو هيلإ لبقأ ذإ ل هللا لوسر دنع نحن امنيب :لاق «هدح

 :لاق .سيقلا ئرمال رعشلا نم نيتيبب كك هللا انايحأ !هللا لوسر اي :اولاقف

 انأطحخأ «قيرطلا ضعبب انك اذإ تح كديرن انلبقأ :اولاق (؟كلذ فيكو»

 حلط لوصأ ىلإ انقرفت اندهح املف «هيلع ردقن ال اثالث انشكمف ءءاملا
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 ذإ «قمر رحخآب نحن انيبف «ةرجش لظ يف انم لحر لك توميل «رهسو

 يماد اهصئارف نم ضايبلا نأو 0 ٠ اهمه ةعيرشلا نأ تارام

 ءدهجلا نم انب ام ىأر دقو ؟رعشلا اذه لوقي نم :بكارلا لاقف

 جراضلا اذه نإو «سيقلا ؤرما بذك ام هللاو :لاقف .سيقلا ؤرما :انلقف

 ىلع هيلإ انوبحف ءاعارذ نيسمخ نم وحن هنيبو اننيب اذإف انرظنف .مكدنع

 لاقف .لظلا ىلع ءيفي «ضمرعلا ىلع فصو امك وه اذإف «بكرلا

 ايندلا يف فيرش «ةرخآلا يف يسنم ايندلا يف روكذم لجر كاذ» : هللا لوسر

 .(رانلا ىلإ مهدوقي ءارعشلا ءاول هعم ةمايقلا موي ءيجب «ةرخآلا ين لماخ

 ي تجرح :لاق «يالوم ينربحأ ورمع يبا ناوكذ نع -۹

 ضرع ذإ ليللا يف ريسن نح انيبف «يلع نب دمحم ىلإ اوحرح نيذلا بكر لا

 :ءاعمج ةليل ةملك ىلع ةملك رثإلاب زج ري ًاشنأف «ضراع انل

 يطا نم جيحانع ىلع يدمهملا ىلإ بكرلا اهيأ اي

 ينلا ةبقاع اورصتتل يطخلا بشحخك اهقانعأ

 يمسامأ لهك يمس يلع ينب سأرادمحم

 يف ركاسع نباو ۳۷۳/۲ خيراتلا يق بيطخلاو ۹٩۹/۱۸ يناربطلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۱)

 .۲۲۸/۹ خیراتلا
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 .اغيش رن ملف.انسمتلاف انحبصأف

 دقرغلا عيقبب رم ظ فو باطخلا نب ب رمع نا ؛ريبج نب دمحم نع - ٠

 دق مكءاسن نأ اندنع ام رابحخأ !روبقلا لهأ اي مالسلا مكيلع :لاقف

 :فتاه هباحجأف «تقرف دق مكلاومأو «تنكس دق مكر ودو «تحجوزت

 امو «هاندجو دقف هانمدق ام نأ اندنع ام رابحخأ !باطخلا نب رمع اي

 .هانرسح دقف انفلخ امو «هانحبر دقف هانقفنأ

 اجراح لب هللا لوسر عم تنک :لاق 4ظ كلام نب سنأ نع ٠١-

 لج هللا لوسر لاقف «هزاكع ىلع اكو تم خيش لبقأ ذإ ؛ةكم لابح نم

 نب ةماه انأ :لاق (؟تنأ نجلا يأ نم» :لاق .لحجأ :لاق «هتمغنو ينج ةيشم»

 .لحأ :لاق «نيوبأ الإ هنيبو كنيب ىرأ ال» :لاق .سيلبإ نب صيقال نب ميه

 لبق يلايل تشبل ءاهلقأ الإ ايندلا رمع تلكأ :لاق «؟كيلع ىتأ مك» :لاق

 رمآو «ماملا داطصأو «ماكآلا ىلع يشمأ «ماوعأ نبا امالغ «ليباهو ليباق

 :لل هللا لوسر لاقف .مهنيب يرغأو سانلا نيب شروأو «ماعطلا داسفب
 «لبملاو موللا نم ينعد :لاقف «[لمرتملا] قتفلاو «مسوتملا خيشلا لمع سئب»
 نم هعم نمآ نمیف هعم تنکف «حون يدي ىلع يتبوت ترج دقف
 ينا مرح ال :لاقف «يناكبأو یکبف «هموق ىلع هئاعد يف هتبتاعف «نیملسللا

 ف هتبتاعف ادوه تيقلو !نيلهاحلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأو «نيمدانلا نم

 ذوعأو «نيمدانلا نم ينأ مرح ال :لاقو «يناكبأو ىكبف هموق ىلع هئاعد

 «هموق ىلع هئاعد يف هتبتاعف احلاص تيقلو !نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب
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 :لاقو ‹ يناکبأو یکبف هموق ىلع هئاعد يف هتبتاعف ابیعش تیقلو !نیلهاجلا

 هللا هحرحأ ىح قينجنملا نيبو هنيب تنكف «رانلا يف يقلأ ذإ نمحرلا ليلح

 يقلأ ذإ قيدصلا فسوي عم تنكو «امالسو ادرب هيلع اهلعحو ءاهنمكك

 نک هللا هجرحأ تح هسبح يق هعم تنکو «هرعق ىلع هتقبسف «بحملا ف

 :يل لاقف «مبرم نب ىسيع عم تنكو «ريثألا ناكملاب ىسوم تيقلو ءاهنم

 كتغلب دقو !هللا لوسر اي «مالسلا ينم هرقأف دمحم تيقل.نإ :ىسيع

 كيلعو مالسلا ىسيع ىلعو» 0 هللا لوسر لاقف .كب تنمآ دقو «مالسلا

 ‹ليحجإلا نملع ىسيعو «ةاروتلا ينملع ىسوم نإ :لاق (؟كتجاح «ةماه اي

 : .٠

 يف يرفغتسملا رفعج هركذ سيلبإ نب سيقال نب ميهلا نب ةماه :ةباصإلا يف ظفاحلا لاق )١(

 يليقعلاو دهزلا تادايز يف دمخأ نب هللا دبع هجرحأ هربح دانسإ تبثي ال :لاقو ةباحصلا

 هللا دبع نب دمحم ةملس يبأ قيرط نم ريسفتلا يف هيودرم نباو 1۳/١ ءافعضلا يف

 ةملس وبأ يراصنألا هللا دبع نب دمحم :نازيلا يف يبهذلا لاق .ءافعضلا دحأ يراصنألا

 نابح نبا لاقو .ثيدحلا ركنم :يليقعلا لاق «هريغو رانيد نب كلام نع يرصب خيش

 اهنم تاماط هلو .باذك :رهاط نبا لاقو .ادخ ثيدحلا ركنم.:(١/۱۳۷ نيحورجا)

 عفان نع رشعم يأ نع هب مهتم وهو يلهاكلا رشب نب قاحسإ هوحن ىورو .اذه انشيدح
 :لاقو ٤۱۸/١ لئالدلا ق يقهيبلا هاورو .نيدانسإلاب لطاب وهو رمع نع رمع نبا نع

 رحخآ هجو نم يور دقو :لاقو «هوفعض ثيدحلا لهأ نأ الإ رابكلا هنع ىور رشعم .وبأ

 ص ١
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا بانك

 ىقح ب هللا لوسر عم انوزغ :لاق هه كلام نب سنأ نع -۲

 نم يفلعحا مهللا :لوقي «توصب نحن اذإ «رجحلا دنع ةقانلا جفب انك اذإ

 لوسر لاقف !امه باجتسملا ءاهيلع باتملا ءاهه روفغملا ةموحرملا «دمحم ةمأ

 لحرب انأ اذإف «لبجلا تلحدف «توصلا اذه ام رظنا !سنأ اي» :لي هللا

 املف «عارذ ةئامنالث نم ربكأ هلوط «ضايب بايث هيلع ةيحللاو سأرلا ضيبأ

 ينم هرقأف «هيلإ عحرا :لاق .معن :تلق ؟يبلا لوسر تنأ :لاق لإ رظن

 هعم انأو يي يبلا ءاجف «كاقلي ديري سايلإ كوحأ اذه :هل لقو «مالسلا

 لزاف ءاليوط اثدحتف ترحأتو مالسلا هيلع هيلإ مدقت هنم ابيرق انك اذإ ىقح
 هيف اذإف ؛امهعم تلكأف يناوعدف «ةرفسلا هبش ءامسلا نم ءيش امهيلع

 ةباحس تءاحو «تيحنتف تمق تلكأ املف سفركو نامرو ةأمك

 :للي يبلل تلقف «ماشلا لبق هب يوهت «اهيف هبايث ضايب ىلإ رظنأ هتلمتحاف
 يبلا لاقف ؟كيلع لزن ءامسلا نم انلكأ يذلا ماعطلا اذه يمأو تن يباب

 لك يفو «ةلكأ اموي نيعبرأ لك يف ليربج هب يناتأ :يل لاقف [هنع هتلأس]» :ي

 اعرو ‹«برشيف ولدلاب دع بجلا ىلع هتيأر ارو مزمز ءام نم ةبرش لوح

 .'«يناقس

 ى

 يفلسلاو ليذلا ق ىسوم يبأو ٠٤/٤ ةكم رابحأ يف يهكافلا هجرحأو .هنم ىوقأ اذه

 نباو بعشلا ين يقهيبلاو ١٦/۲۷( رصتخملا) خيراتلا يف ركاسع نباو تايرويطلا يف
 لاقو ۲٠٠٦/۳ ناهبصأب نيندحلا تاقبط يف يراصنألاو ۲٠١٤/۷ لامكإلا يف الوكام
 .ريسفتلا يف ةحام نبا هاور ٤۸۲/٠١: لامكلا بيذهت يف يزملا
 يق ركاسع نباو ٤١٠/١ لئالدلا يف يقهيبلاو ٠٠١١/١ ةمظعلا يق خيشلا وبأ هحرحأ )١(
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 فتاويلا ةلاسر تابيغملا باتك

 مه بحاص تامف موق جح :لاق مرم يبأ نب ركب يأ نع -۴۳

 ىلع انلد :اولاقف لجر مهاتأف «هيلع اوردقي ملف ءاملا اوبلطف «ةالف ضرأب

 ءاساكم الو ءافارص نكي م هنأ اني نيثالثو اثالث يل متفلح نإ :لاق .ءالا

 انيم نيئالثو اثالث هل اوفلحف ءءاملا ىلع مكتللد «اديرب الو ءافيرع الو

 :لاقف «هلسغ ىلع انواع :اولاق مث «ديعب ريغ مهنم ناكو «ءاملا ىلع مهدف

 الو ءاساكم الو «افارص نكي مل هنأ ءانيمي نيثالثو اثالث يل متفلح نإ

 ءانيم نيئالثو اثالث هل اوفلحف «هلسغ ىلع مكتنعأا «ادیرب الو افیرع

 اوفلحت نأ الإ ءال :لاقف «هيلع لصف مدقت :هل اولاق مث «هلسغ ىلع مهناعأف

 ءادیرب الو ءافیرع الو ءاساکم الو ءافارص نکی م هنأ انی نیثاللو اعبر

 اوري ملف نورظني اوبهذ مث «هيلع ىلصف ءانيمب نيثالثو اعبرأ هل اوفلحف

 .كلم هنآ لوري اوناکف لادحأ

 يف احاجح موق جرح :لاق «رشب نب نمحرلا دبع ىلوم نع - ٤

 وه لب :هلوقب يبهذلا هبقعتف «دانسإلا حيحص :لاقو 1۷٤/۲ مكاحلاو ۲٠۲/۹ خيراتلا

 نأ مكاحلاب غلبي لهحلا نأ زوجأ الو بسحأ تنك امو :لاق .هعضو نم هللا حبق ع وضوم

 هكر دتسم يث هجرحأ مكاحلا نأ بجعلاو ۳٠١/١: ةيادبلا يق ريثك نبا لاق .اذه ححصي

 فلاخ عوضوم ثيدح هنإف كردتسملا ىلع هب كردتسي ام اذهو نيحيحصلا ىلع

 يف يور يذلا اذه :يقهيبلا لاق .اضيأ حصي ال هانعمو «هوجو نم حاحصلا ثيداحألل

 الإ هبشي تازجعملا نم ل هلوسر كاك هللا صح امو زئاح ىلاعت هللا ةردق يف ثيدحلا اذه

 قيفوتلا هلابو ةيافك تازجعلا نم حص اميفو ةر فيعض ثيدحلا اذه دانسإ نأ

 ۰ .ةمصعلاو
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 ول :مهضعب لاقف « حام ءام ىلإ اوهتناف ‹شطع مهباصأف هط ص نامثع ةرمإ

 ققح اوراسف «ءاملا مكمامأ نإف ءءاملا اذه انكلهي نأ فاخن انإف «مهتمدقت

 حاملا ءاملا ىلإ متعجر ول :ضعبل مهضعب لاقف «ءام اوبيصي ملف اوسمأ

 دوسأ لحر مهيلع جرخف «رمس تارجش ىلإ اوهتنا اذإ نوريسيل مهنإف

 لل هللا لوسر تعم ينإ !بكر لا رشعم اي :لاقف «ميسحج داوسلا ديدش

 «هسفنل بحي ام نيملسملل بحيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لوقي

 نع اوذخف «ةمكأ ىلإ اوهتنت قح اوريسف  (هسفنل هركي ام مه هركيو

 لاقو «ناطيش هنأ ىرنل انإ هللاو :مهضعب لاقف .مث ءاملا اذإف اهراسي

 ىلإ اوهتنا تح اوراسف «هب ملكت ام لثع ملكتيل ناطيشلا ناک ام :مهضعب

 .من ءاملا اودحوف «مه فصو يذلا ناكملا

 هدانسإ يفو فنصملا قيرط نم ٠٩ طقللا يف يطويسلاو ٠١۹ ماكآلا يف يلبشلا هدروأ (۱)

 ثيدح نم دهاش هلو .هريغو نيعم نبا هبذكو كورتم :ظفاحلا لاق «يشرقلا زيزعلا دبع

 وأ توملا اونياع املف «قيرطلا اولضأف «ةكم نوديري اوحرح اموق نأ هل بعك نب يبأ

 «رجشلا للختي ينج مهيلع جرخف «توملل اوعجضأو مهنافكأ اوسبل ؛نوتومب اوداك

 نمؤملا وخأ نمؤملا :لوقي هتعمس كب هللا لوسر لإ اوعمتسا نيذلا رفنلا ةيقب انأ :لاقو
 .قيرطلا ىلإ مهدشرأو ءاملا ىلع مهد مث «قيرطلا اذهو ءاملا اذه .هلذخب ال هليلدو هنيع

 نبا نع قالحألا مراكم يف يطئارخلا جرحأو :يطويسلا لاق .لئالدلا يف ميعن وبأ هحجرخأ

 نأ يداني ايدانم اوعمسف ءاوشطعف «نيضرألا ضعب يف نميلا يق جرح :لاق هيبأ نع نابح
 ناكم يف اريدغ نأو .ملسملا نيعو ملسملا وخأ ملسملا نأ :انثدح يب ىلص هللا لوسر
 ١٤/١ يراخبلا جرحأ دقف حيحص ثيدحلا ىنعمو :تلق .اوبرشف هيلإ اولدعف ءاذكو اذك
 هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال :لاق كب يبلا نأ هل سنأ ثيدح نم ۱ ملسمو

 .هسفنل بحي ام
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 ر ف ير او عب تیک ل ناز ی قرا یک رک

 رح ارق :لرقي هل د اسنأ تعم :لاق ؟انیش لوقت ال :دایز لاقف « هعاتم

 انعفرف ءاعدو «ةدجسلا مح ًأرقف «ىلب :انلقف .وعدتو «دجستو «ةدجسلا

 مكماعط نم هوطعأ :دايز لاقف «تبهذ يتلا ةقانلا هعم لجر اذإف ؛انسوؤر

 :لاق ءاغيش رن ملف انرظنف :لاق .مئاص ينإ :لاق .هومعطأ :لاق .لبقي ملف

 .ناک ام يردأ الف

 هيلع ام ناكو نالقسع لهأ نم- ناميلس نب هللا دبع نع - ۱۰٦

 :لاق «نالقسعب اطبارم انیلع مدق نمم نيدباعلا نم لحر ينثدح -الضاف

 نم فتهي فتاهب انأ اذإف «حوطسلا ضعب ىلع دجهتلل ةليل تاذ تمق

 تمسق «مكلبق ممألا نم نيفلاسلا ءانبأ نيدباعلا رشاعم مكيلإ :رحبلا

 :اهثلاتو «راهنلا مايص :اهيناثو «ليللا مايق :اوأف .ءازجأ ةثالث ةدابعلا

 :لاق .رفوألا ظحلاب هنم اوذخف «ةمسقلا ريح اذهو ءءاعدلاو حيبستلا

 .كلذ نم ينلخد ام يهحول هللاو تطقسف

 ماق اذإ ناك ينزاملا زرحم نب ناوفص نأ ؛يشاقرلا ديزي نع - ۷

 «هتالصب اولصف نجلا نم هراد ناكس هعم ماق ليلللا نم هدجهت ىلإ

 ناک :لاق ؟كلذ ملع ىنأو :ديزيل تلقف :يرسلا لاق .هنآرقل اوعمتساو

 امف !هللا دبع ابأ عرت ال :يدونف ‹«كلذل شحوتساف ةجض مه عم ماق اذإ
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 هنأكف :لاق .كتالصب يلصنف «موقت امك دجهتلل موقن «كناوحخإ نحن

 .مهتك رح ىلإ كلذ دعب سنأ

 عييي ىن لحجر امنيب :لاق «ردكنملا نب دمحم نب رمع نع -۸
 داعف .فحلت الو عب !اذه اي :لاقف ‹«خيش هيلع ماق ذإ «فلحيو ائيش

 اذه :لاقف .كينعي ام ىلع لبقأ :لاق .فلحت الو عب !اذه اي :لاقف «فلحي

 ىلع قدصلا رثآ :خيشلا هل لاقف «رذتعا هنع فكي ال هآر املف «ينينعي ام

 ‹«تكساف كملع عطقنا اذإف «ملكتو «كعفني اميف بذكلا ىلع كرضي ام

 .مالكلا ذه ينبتكا !هللا كمحر :لاق .كريغ هب كثدحي اميف بذكلا مهتاو

 .اكا رضخلا هنأ نوري اوناکف «هري مل مث «نوکی ءيش ردقي نإ :لاقف

 ردق تحت دقوي هلط ءادردلا وبأ انيب :لاق «يرتحخبلا يبأ نع - ۹

 ‹«يصلا توص ةئيهك حيبستب توصلا عفترا مث ءاتوص ردقلا يف عم ذإ هل

 لعجف «ءيش اهنم ٩ بضنی ملو اهناكم ىلإ تعحر مث «ردقلا تأفكنا مث

 رظنت مل ام ىلإ رظنا «بحعلا ىلإ رظنا !ناملس اي :يداني بط ءادردلا وبأ
 تعمسل تكس ول كنإ امأ :هلط ناملس هل لاقف «كوبأ الو تنأ هلثم ىلإ

 .یربکلا هللا تایآ نم

 . "رهو ءادردلا يبأو ناملس نيب ىحآ ييي يبنلا ناكو :شمعألا لاق

 .ءيش اهنم حزاي م يا :بضني (۱)
 ٤/۲ 1۹- ٠٤١۲/۳. يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
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 انبناج ىلإ ةيلهاحلا يق انإ :لاق «يثراحلا ورمع نب رضنلا نع ٠-

 ءانتيعأف اهتباطف ءانيلع تأطبأف «ءاع ينيتأتل ةفحصب يتنبا تلسرأف «ریدغ

 يلع علط ذإ «يتلظم ءانفب سلاح ةليل تاذ ينإ هللاوف :لاق ءاهنع انولسف

 تنك نيا :تلق .كتنبا :تلاق !يتنبا :تلق .يتنبا اذإ ينم اند املف «خيش

 لز ملف « ينراطتسا اينج نإ ؟ريدغلا ىلإ ينتثعب ةليل تيأرأ :تلاق ؟ةينب يا

 نإ ادهع ل هللا یطعأف «برح نجلا نم نیقیرف نيبو هنیب عقو یقح هدنع
  بحش دق يه اذٳو «كيلع يندرف مهب رفظف «كيلع يندر نأ مهب رفظ

 ‹«تحلصف اندنع تماقأف ءاهمحل بهذو ءاهرعش "طرمتو ءاهنول

 ا ءةرامآ هنيو اهن لمح نما ناک دقو ءاهاتجورف اهمع وب اهبطحخف

 ةينج :لاقف ءاهيلع ثبع كاذ اهمع نبا نإو «هل نحدت نأ بیر اهبار

 تنك ول ؟هذمو كل ام :دانم هادانف  تنحدف «ةيسنإب تنأ ام ةناطيش

 .ينيدب مالسإلا يفو «يبحب ةيلهاجلا يف اهتيعر «كنيع تأقفل كيلإ تمدقت

 لأس انابأ نإ ءانل كاذ سيل :لاق ؟كارن ىتح انل رهظت الأ :لحرلا هل لاقف

 رمعي نأو «ىرثلا قابطأ نيب نوكن نأو «ىرن الو یرن نأ :اثالث انل

 الأ !اذه اي :لاقف :لاق .قف دوعی مث «هکنح هاتبکر غلبت یتح اندحأ

 ىلع ةبيودلا كلت تير امأ :لاق .یلب :لاق "عبرلا یمه ءاود انل فصت

 .هريغ وأ عوج وأ لازه نم ريغت :بحش ش (۱)

 .طقسو تاحت يأ :طرمت (۲)
 محيو «محي ال نيموي كرتيو اموي محي نأ كلذو «عبارلا مويلا يف اهنايتإ :ىمحلا يف عبرلا (۳)

 کا 1
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 اهمئاوق ضعب ىلع ددشا مث ءاهذح :لاق .ىلب :لاق ؟توبکنع اهنأک ءال

 نم طشنأ اغأكف «لعفف «ىرسيلا لدضع يف هدشف ”نهع نم اطيح

 ديرت ام ديري لحر نم انل فصت الأ !اذه اي :لحرلا لاقف :لاق .لاقع

 .تفصول لعفي مل ول :لاق .معن :لاق :لاجرلا هب تملأ له :لاق ؟ءاسنلا

 يذلا ناكو ةرم ناسنإل [ناح] ضرع :لاق «يعشلا نع ١-

 عبرلا ىه نع كدنع له :اولاقف .ملكتو «هکر تف ځوعف «املسم هل ضرع

 .عبرلا ىمح نم اذهف «هدضع يف لعجي

 ةيلهاجلا ىف انل ريدغ يف انك :لاق «ىثراحلا رضنلا نب دايز نع -۲

 "وور ةباش هل ةنبا هعمو كلام نب ورمع هل لاقي يحلا نم لحر انعمو

 اهافاوف «هئام نم ىنيتأف ءريدغلا قأف ةفحصلا هذه يذح !ةينب يأ :لاقف

 انحرخف «يجحلا يق ىدانف اهوبأ اهدقفف ءاهب بهذف «ءاهفطتحاف ناح هيلع

 امض دحن ملف قيرطو بقنو بعش لك انكلسو «لولذو بعص لك ىلع

 دق «تءاحج دق ىه اذإ 4 باطخلا نب رمع نمز ين ناك املف «ارثأ

 نيأ !ةينب يأ :لوقيو اهمشلي اهوبأ اهيلإ ماقف ءاهرافظأو اهرعش افع
€ 

 .عبرلا ىمح يهو عبارلا مويلا يف
 .فوص يأ :نهع )١(

 .اهتاراح تويب ين ةفاوطلا :داورو دور ةباش (۲)

 .لاطو رثك يأ (۳)
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 .معن : :لاق ؟ريدغلا ةليل ركذتأ :تلاق ؟ضرألا كب تأبن نیأو تنك

 ام هللاو «مهيف لزا ملف يب بهذف «ينفطتحاف ناح هيلع ينافاو هنإف :تلاق

 وأ «مهنم نيكر شم اموق اوزغ «مالسإلاب هللا ءاج اذإ ىح ءامرح ينم لان

 نأ هباحصأو رفظ وه نإ هيلع كب هلل لعجف «مهنم نوکر شم موق مهازغ

 «مكيلإ رظنأ انأو تحبصأف ينامحف هباحصأو وه رفظف «يلهأ ىلع يندري

 اوذحأف « توصب “لولوأ نأ هيلإ تحتحا انأ اذإ ةرامأ هنيبو ينيب لعحو

 ام اهنيبو هنيب عقوف «يجحلا نم اباش اهوبأ اهجوز مث ءاهرافظأو اهرعش نم

 تلولوف .نجلا يف تأشن اغنإ !ةنونجج اي :لاقف «هتجوزو لحرلا نيب عقي

 ءابحأ اونوكو اوعمتجا !ثراحلا ينب رشعم اي :فتهي فتاه اذإف اهتوصب

 «ةنالف بر ايآ :لاقف ءایش یرن الو ءاتوص عمسن اذه اپ :انلق .امارک

 اهنم تلن ام هللاو «ينيدب مالسإلا يف اهتظفحو «يبحب ةيلهاحملا يف اهتيعر

 تك رتف اهتوص نم ةءابن تعمسف نالف ينب ضرأ يف تنك ينإ «طق امرحم

 «مكيف تنك ينا يبحاص ينريع :تلاقف ءاهتلأسف تلبقأ مت هيف تنك ام

 ٩ إف يأ :انلقف «هيلإ اومدقتف «هنيع تأقفل هيلإ تمدقت تنک ول هللاو ام

 لأس اميف لأس انابأ انإ :لاقف .ةأفاكملاو ءازحلا اندنع «كغفاكن انل رهظا

 .قف انخيش دوعي نأو «ىرثلا تحت نم جرخن ال نأو «یرن الو یرن نأ

 ي
 .اهلبقي يأ :اهمشلي (۱)
 .ةثاغتسالاو ليولاب عباتتم توص :ةلولولا (۲)

 .ميحخرت وهو نالف يأ :لف )(
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 «عبرلا ىم اهتباصأ سيرع يل ةينب !لف يأ :يحلا نم زوجع هل تلاقف

 ءاملل بابذ ىلإ يرظنا «تطقس ريبخلا ىلع :لاق ؟ءاود كدنع اه لهف

 نهع ناولأ ةعبس يذخف «راهنألا هاوفأ ىلع نوكي يذلا مئاوقلا ليوطلا
 مث كلذ طسو يف هيلعحاف «هدوسأو «هرضحأو «هرمحأو «هرفصأ نم
 اغنأكف «تلعفف «ىرسيلا اهدضع ىلع هيدقعا مث «كيعبصإ نيب هيلقفا

 .لاقع نم تطشنأ

 جرح هموق نم الحر نأ ؛ىليل يبا نب ب نح رلا دبع نع -۴۳

 باطخلا نب رمع ىلإ هتأرما تقلطناف «دقفف ءاشعلا ةالص هموق عم يلصيل

 ©” صبرت نأ اهرمأف ءاهوقدصف اهموق كلذ نع لأسف «كلذب هتثدحف 4اف
 كلذ نع لأسف «كلذب هتربخأف هلك و رمع تتأ مث «تصبرتف نينس عبرأ

 اوعفتراف «مدق لوألا اهجوز نإ مث «جوزت نأ اهرمأف ءاهوقدصف اهموق
 ال ليوطلا نامزلا مكدحأ بيغي :هه رمع لاقف 4ط باطخلا نب رمع ىلإ

 يلصأ تجرح :لاق ؟كرذع ام :لاق .ارذع يل نإ :لاق !هتايح هلهأ ملعي

 تنكف «نجلا ينتباصأ :لاق وأ «نحلا "”ينتبسف ءاشعلا ةالص يموق عم

 «مهيلع اورهظف «مهولتاقف نونمؤم نح مهازغف «اليوط انامز مهيف
 .ملسم :تلق ؟كنيد ام :اولاقف ءاوباصأ نميف تنكف ايابس مهنم اوباصأو

 نيبو ماقملا نيب ينوريحخف ‹كؤابس انل لحي ال ءاننيد ىلع تنأ :اولاق

 .رظتنت يأ :صبرت )١(

 .رسألا وهو :يبسلا نم (۲)
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك

 راهنلابو «ينوثدحي ارشب ليللاب يعم اولبقأف «لوفقلا ترتحاف «لوفقلا

 مسا ركذي م امو لوفلا :لاق ؟كماعط ناك امف :لاق ءاهعبتأ حير راصعإ

 نم رمخي مل ام- فدحملا :لاق ؟كبارش ناك امف :لاق «هيلع هللا

 .قادصلا نيبو ةأرملا نيب هظ رمع هريخف :لاق -بارشلا

 دهع ىلع الحر نجلا تفستنا :لاق «ةدعحج نب ىحي نع ٤-

 ناف «جوزتو دتعت نأ اهرمأ مث «قلطي نأ هيلو رمأ مث «نينس عبرأ صبرت

 .قادصلا نيبو اهنيب ريخ اهحجوز ءاج

 اوناك مهنأ ؛نوصاصجلا انربخأ مادقملا نب ورمع نع ٥-

 :هيلع هللا ةحر نيسحلا ىلع نجلا حون نوعمسي

 دودحلا ريح هلدلجو شيرق الع نم هاوبأ

 نجلا حون تعم ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع ١١١-

 حونت ةينج تعمسف «نيسحلا لتق ىتح لب يبنلا ضبق ذنم دحأ ىلع

 :لوقت

 يدعب ءادهشلا ىلع يكيب نمو دهجب يلفتحاف نيعاي الأ

 دبع كلللا يف ربحتم ىلإ ايانملا مهدوقت طهر ىلع

 هه نيسحلا لتق ال :تلاق «همأ نع يلكلا موزيح يبأ نع-۷
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 :لوقي وهو «نابجلا ق يداني ايدانم تعم”

 ليكنتلاو باذعلاب اورشبأ انيسح نولتاق موقلا اهيأ

 ليبقو كلمو يبن نم  مكيلع اوعدي ءامسلا لهأ لك
 ليحنإلا لماحو ىسومو دواد نبا ناسل ىلع متنعل دق

 نافع نب نامثع لتق امل :تلاق «همأ نع ةرم نب نامثع نع -۸

 :اولاقف «هيلع نجلا تحان لظ

 بالصلاب رخصلاب نوم ريذإدجحجسلملا ةي

 باهشلاك ارقص نوع ةيةركب اوماققأذإ

 باقرلا كاكف سلس. جاو يملا يف مهنيز

 نم يح لزن :لاق «حرس يأ نب هللا دبع نب ضايع نع -۹
 حئاص اذإف «لاتقلل اودعأو «هيف اوحاشتف «نميلا باعش نم ابعش برعلا

 نوعبس ينكلم دقل هللاوف «يت لاتقلا مالع «مكلسر ىلع !ءالؤه اي :حيصي
 .ورمع هما مهلك روع

 لاق- ارئاط تيأرف برغملا دعب تحرح :لاق «جلب يبأ نع ٠-

 ةلفغ نيح هللا ناحبس :لوقي وهو «امخض -ضيبأ :لاق هبسحأ ميهاربإ

 .!سانلا نم

 ةنتف ف رص ناتسب يف لحر انيب :لاق «هّللا دبع نب نوع نع -۱
 هل خيش ذإ «ضرألا يف هعم ءيشب تكني «نيزح مومهم ريبزلا نبا
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 املف «هسأر عفرف ؟انيزح امومهم كار يل ام :هل لاقف «ةاحسم بحاص

 نإف !؟ايندللأ :ةاحسملا بحاص لاقف .ءيش ال :لاقف ار دزا هنأک هآر

 ‹قداص دعو ةرحآلا نإو ءرحافلاو ربلا هنم لكأي ءرضاح ضرع ايندلا

 اه نأ ركذ ىتح «لطابلاو قحلا نيب هيف لصفي «رداق كلم هيف مكحب
 ءهنم كلذ عم املف .قحلا ًاطحأ ايش ًاطحأ نم محللا لصافمك لصافم

 لك هللا نإف :ةاحسملا باص لاقف .نوملسملا هيف امل يمامتها :لاق

 ملف كاك هللا لأس يذلا اذ نمف لسو «نيملسملا ىلع كتقفشب كيجنيس

 :ءاعدلا تقلغف':لاق .هبج مف هاعد وأ ‹هفکی ملف هيلع لکو ت وأ «هطعي

 :رعسم لاق .ينم ادحأ بصت ملو «تلجتف :لاق !ينم ملسو «ينملس مهللا

 . يللا رضخلا هنأ نوري

 دنع عدوتسا :لاق «يمايلا يمورلا هللا دبع نب دلاخ نع-۲

 ءاهبلطي اهبحاص ءاجف ءاهقفنأف اهيلإ جاتحاف «ةعيدو ردكنملا نبا دمحم

 داس اي :لاق نأ هئاعد نم ناكف ءاعدو «ىلصف ردكنملا نب دمحم ماقف

 ايو !دحأ لك لبق ادحاو ايو !ءالا ىلع ضرألا سباك ايو !ءامسلاب ءاوهلا

 ينع دأ ؛نوكي دحأ لك دعب ادحاو ايو !ناک دحأ لک دعب ادحاو

 ‹«ةبطخلا رصقاو «كتنامأ نع دأف لذه ذح :فتهي فتاه اذإف «يتنامأ

 .هتئيه ببسب هرقتحا يأ :هاردزا (۱)
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 ديعس يبا نع -نيدباعلا نم ناک و - متاح نب لهس نع ٣-

 ‹«سدقملا تيب دجسم يف تيبأ تنك :لاق -ةيردنكسإلا لهأ نم لحر-
 ىضم دق امدعب ةليل تاذ تمقف :لاق .نيدجهتملا نم ولخي ام لق ناكف

 سانلا لاح ام :تلقف ءادجهتم دجسملا يف رأ ملف ترظنف «ليوط ليل
 ذإ ؛يسفن يف كلذ يف ركفأل ينإ هللاوف ؟يلصي ادحأ مهنم ىرأ ال ةليللا
 نأ هللاو داك تاملك ةرخصلا ىلع يتلا ةبقلا وحن نم لوقي الئاق تعم
 ؟لاق امو !ديعس ابًأ اي :تلق .انزحو اقارتحاو ادمك يلق نهب عدصي

 قرح توصب :لوقي هتعم” :لاق

 بصتنم تولا هدعب ضمغ معاطم مهنويع تذل سانلل ابجع اي

 بهتلتو روفت ران نم نوهاو ةنؤم رسيأ ليللا مايق لوطف
 اذإف ترظن تقفأ املف «يلقع بهذو «يهحول هللاو تطقسف :لاق

 .ماق الإ دجهتم قبي م

 :لاق -هللا ذئاع نم ايفوک ناک و- بيبش يأ نب نوميم نع ٤-

 «يباتک نسحو تبذک افرح هيف تبتک نإ تنکف «اباتک بتکأ نا تدر

 نم ایدانم تعسف هکر یلع تمزتعا اک حاد تلم هکر اد
 ثا ص 5

 ةيحلا ي تبا لقلا كم« ا ا س :لوقي تيبلا بناج

 .[۲۷:میهاربإ] € ن

 ةرمإ يق ةعمجلا تدر :لاق « بیبش يأ نب نوميم نع ٥-
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 ايدانم تعمسف «بهذأ ال انايحأو «بهذأ انايحأ لوقأ تلعجف «جاججلا

 اوعَساف ةعمجلا موي م ةولصلل دوت اذا :تيبلا بناج نم يداني

 سا رک ىلإ
 تاذ تحرخف «رمحلا ”صنتقأ [تنك] :لاق ‹«يعرملا نع ٠-

 تددس تدرو املف «برشلل هدرت يذلا عضوملا يف اخوك تينبف موي

 ءاهلك رمحلا ترفنف «كرمخأ !ةلهنم اي :لوقي فتاهب انأ اذإف ءاماهس

 امهتددشف «نارامحو «ةناحرم :امه لاقي «يل ةيراج يعمو تفرصناف :لاق

 م رمحلا تعلط املف ءامهبقرأ تسلحو «يمهس تقوفو «لبجلا ءارو نم

 :تلق مث ءاهنم ارا تعرصف «اهتيمرف ثبلت ىلإ جتحأ

 هلسنم ةلبس اهتعبتأ هلهنم اهراح تدقف دق

 هلجلا ولعت ةلحنلا بنذك |

 هنابسح ةلبجس اهتعبتأ هناجرم اهراح تدقفدق

 هنايرش يف ءارشع ةضبق نم
 .نيرامحلا دحأ هللاو تام دق !يالوم اي :ةيراحلا تلاقف

 , :لاق -قيدصلا ركب يبأ دلو نم لحر- يميتلا ركب يأ نع-۷

 .ديصأ يأ :صنقأ )١(
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 ىلإ هب تجف ءءابظلا نم اسيت تدص :لاق ليقع ينب نم الحر تعم

 :لوقي افتاه تعم“ ليللا نم ناك املف كانه هتقنوأف "نفح يلزام

 يسنإلا نأ يص ينريحخأ «معن :لاق ؟ىماتيلا لمج تيأر له !نالف ايا

 «هلثم هيف نثدحأل اعيش هيف ثدحأ ناك نئل تيبلا برو امأ :لاق .هذحأ

 ون لبقأف «هوعدي هتعمسف هتقلطأف سيتلا ىلإ تح كلذ تعما امف

 .همازرإو لمحلا نينحك مازرإو نينح هلو «توصلا

 ةمرب هيلع ًافكف ءاذفنق لحر داص :لاق «يميتلا ركب يبأ نع -۸

 :لوقي اهدحأو «نيينايرع نيلحر ىلإ رظن ذإ ءاملا ىلع وه انيبف

 حبذ ارافع ناک نإ هدبکاو

 :رحخأآلا لاقف

 حن ۾ نإ مع لعب تلكت
 رمف «هنع تفشكف اهتحت ةبلج اهو ةمربلا ىلإ تعج كلذ تعم املف

 «ةلقعم البإ اوأرف «نوثدحتي ةيتف جرح :لاق «ةفيذح نع -۹

 ريعب مهباحجأف :لاق ؟اهبابرأ اهعم سيل لبإلا هذه نأك :مهضعب لاقف

 .ىحض اورشح اهبابرأ نإ :اهنم

 .هنبا مأ للي يبنلا ةيرس ةيرام تناك اهنم رصم روك ضعب نم ةيرق )١(
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 فتاوهلا ةلاسر تابتغملا باتك

 ءاليل رحبلا يف افتاه تعم :لاق «ةشبك يبأ نب دمحم نع ٠-

 ىلع هللا الإ هلإ ال :لاقف ةيناث فته مث .قإك هللا ىلع يسيرملا بذك :لاقف

 باحصأ نم لحجر بكر ملا ف انعم ناكو :لاق .هللا هنعل يسيرملاو «ةمامن

 .اتيم رخف يسيرملا رشب

 نب نسخا تام ال :لاق ‹«يشرقلا ةملسم نب ب دلاخ نبا نع -۱

 «ةنس هربق ىلع يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف تفكتعا ىلع نب نسحلا

 تضم املف «هیف تناکف «اطاطسف هربق ىلع تبرض «هتأرما تناکو

 :عيقبلا بناج نم اتوص اوعمسف «ةنيدملا تلحدو طاطسفلا اوعلق ةنسلا

 اودقفاماودحو له

 :رحخألا بناجلا نم عمسف

 اوولقنافاوgستي لب

 هڪ صاقو يبآ نب دعس نع ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نع -۲
 «ةنالف بحأ :تلاقف «يتحوز لوسر ينعاح ذإ يراد ءانفب انأ انيب :لاق

 تراشأ- ةيحلا هذه نإ :تلاقف !هم :تلقف ‹تلحدف كلذ ترکنتساف

 اهتيأر ىح «اهارأ ال تثكم مث «تولح اذإ ةيدابلاب اهارأ تنك -اهيلإ

 م هللا دمحف «ةبطح دعس بطخف : :لاق .اهنيعب اهفرعأ يه يهو «نآلا

 نإ كمك هلاب كل مسقأ ينإو «ينتيذآ دق كنإف ؛دعب امأ :لاق مث «هیلع یت أو

 نم مث «تيبلا باب نم تباسناف ةيحلا تحرخف «كنلتقأل اذه دعب كتيأر
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 فناوهلا ةلاسر ۰ تابیغملا بانک

 ءاهعبتف «بهذت نيأ رظنا :لاقف .اناسنإ دعس اهعم لسرأو ءرادلا باب

 ىلإ ةدعصم هيف تيقرف لَ هللا لوسر ربنم تءاح مث «دجسملا تءاح ىتح

 .تباغ تح ءامسلا

 موقلا دقوأف «ةريزج ي انلزاف انوزغ :لاق «بهو نب ديز نع -۳
 ةريبك ةرحح ىرأ ينإ :موقلا نم لحر لاقف «ةريبك ةرحح اذإو اران
 كلنإ :هل ليقف «ليللا نم أف .مهنارين اولوحف ءاهيف نم نوذؤت مكلعلف

 ضيرملا كل ركذ اذإ ءاريخ هب بيصت ابط كملعنسف ءانرايد نع تعفد
 يف یتؤي ناکف :لاق .هژاود وهف هؤاود هنأ كسفن يف عقو امف هعحو

 ينإف ءاود يل تعنا :لاقف «نطبلا ميظع لحجر هاتأف :لاق .ةفوكلا دجسم

 ينلأسي يذلا اذه نوبجعت ال :لاقف .لكأآ م نإو تلكأ نإ «ىرت امك
 كلذ ءافو دنع هاتأ مث «عحرف :لاق .لئاق نم مويلا اذه يف تيم وهو

 ؟هعجو ٠ لعف ام هولس :لاقف .باذك اذه نإ :لاقف «هدنع سانلاو تقولا

 .كلذب هتفوح اغنإ :لاق .بهذ :لاق

 .نحلا نكاسم يه :لاقو «ةرححلا ف لوبلا هرك هنأ ؛ميهاربإ نع ٤-

 ردق تحت دقوي ي ءادردلا وبأ انيب :لاق «يرتحخبلا يبأ نع -°

 ةئيهك جيشنب توصلا عفترا مث ءاتوص ردقلا يف ءادردلا وبأ عم ذإ ؛هل

 “بضني ملو اهناكم ىلإ تعحر مث «ردقلا تأفكنا مث «يبصلا توص

 .لاس يأ :بضن )١(
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 ‹بحجعلا : رظنا !ناملس ای :يداني هط ص ءادردلا وبا لعجف «ءيش اهنم

 كنإ امأ :هلظ د ناملس هل لاق ۾ كوبأ الو تنأ هلثم ىلإ رظنت رظنت مل ام ىلإ رظنا

 .یربکلا هللا تایآ نم تعمسل تکس ول

 وو ءادردلا يبأو ناملس نيب ىحآ ل يبلا ناكو :شمعألا لاق

 يق نالكأي د ناملسو ءادردلا وبا ناك :لاق «سيق نع ٦-

 اهدحأ ناكف :لاق ءاهيف ام. ةفحصلا تحبس ناملس حبس نإ «ةفحص

 .ةفحصلا ةيآ هركذي هبحاص ىلإ بتكي

 .حبسي ماعطلا :لاق «ميهاربإ نع -۷

 هتيب لحد اذإ فرطم ناك :لاق «ةريغملا نب ناميلس نع -۸

 .حيبست هنم اذه :لاقف «باب ضيقن عم هنأ ؛حاص يأ نع -۹

 ابًأ اي :هبنم نب رمو الق لاق ءتاروح ن زوز دبع نع 2٠

 .معن : :لاق ؟ءيشلا نم ىه روبقلا ف ىلا نيملسملا امف ]4 :ءارسإلا]

 :هبنم نب بهول لاق -دابعلا دحأ ناكو- ةجسوع يبأ نع - ١

 نإف :بهو هل لاقف .ةدابعلا يقارف ىلع الإ ايندلا نم ءيش ىلع ىسآ ام

 .1۹ :مقرب مدقت «حیحص ثیدح (۱)
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 ( هدّمحب حَّبسُي الإ ءىس شش ناو 3:5 هلوق يف ةمركع نع - ۲
 . يح ِءيش لک :لاق [؛٤:ءارسإل]

 .ةرم حبسي ناك دق :لاق ؟ناوخل ا اذه حبسي :يشاقرلا ديزي هلا لاقف .ناوح

 ءاعقعقن عمسأ هظ ةريره يبأل تلق :تلاق «ييح نع ٤-

 .ردحلا حيبست كلذ :لاق  ؟اضيقنو

 لک ناف ؛هتباد الو هبوث مکدحأ نبیعی ال :لاق «ةمرکع نع ٥-

 :لاقف ثيدحلا اذهب دقاو نب نيسحلا تثدحف :ىحي لاق .كك هللا حبسي َءيش

 .حبست ةناوطسألاو «حبست ةرجشلا :لاق «ةمركع نع يوحنلا ديزي ينثدح

 .حيبست بابلا ريرص :لاق «ڂاص يبا نع - ٤٦

 هللا دبع نب يلع تعم :لاق «ةرهز ينب ىلوم مالس يبأ نع - ۷

 .حبسي بوثلا :لوقيو «بوثلا خسو هركي

 لهأ ؛ضرألا نم ةالف يف يشم لحر انيب :لاق «ءاطع نع -۸

 ‹نامبإلاو نميلاب انيلع هلهأ مهللا :ادحأ ىري الو لوقي الئاق عمسف لالما

 ال ظفحلاو «ىضرت امل قيفوتلاو ءةرفغملاو ىدهلاو «مالسإلاو ةمالسلاو
 .هتظفح تح هيلع هددری لعجف !هللا كبرو يبر ‹ طح ست

 ؛اتوص يأ :اضيقن'.توص هل عمسي ءيشل ةكرح ةياكح :ةعقعقلا )١(
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 عم هل رمع بيصأ امل :لاق «فورعم يبأ نب فورعم نع - ۹

 ا :لوقي لئاق
 دهعلا دعب امو اكله اوكشوأ دقف ايكاب ناک نم مالسإلا ىلع كبيل

 دعولاب نقوي ناک نم اهلم دقو اهريخ ربدأو ايندلا تربدأو

 قشمد دجسم تلحد :لاق هل ةيراس نب ضابرعلا نع ٠١ ١-

 ينضبقاف « يتوق تفعضو «ينس تربك مهللا :تلقو «نيتعكر هيف تيلصف
 :يل لاقف «رضحأ )اود ىلع «هنم لجأ رأ م باش ينج ىلإو !كبلإ

 «لمعلا نسح مهللا :لق :لاق ؟لوقأ فيكف :تلق !؟لوقت يذلا اذه ام

 نم نزحلا يلسي يذلا ليئاتر انأ :لاق ؟تنأ نم :تلق !لجألا غلبو

 .ادحأ را ملف تفتلا مث «نينمؤملا رودص

 نب نامیلس باب یلع افقاو تنک :لاق «ةویح نب ءاحجر نع - ۱۱

 تيلب دق كنإ !ءاحر اي :لاقف .دعب الو لبق هرأ مل تآ يناتأف «كلملا دبع

 نوعو «فورعم اب كيلعف !ءاجر اي «غترلا هنم كوند نمو كب يلبو اذهب

 ىلع ردقي ال ناطلس ىلإ فيعضل ةحاح عفر نم هنإ !ءاحر اي «فيعضلا

 .مادقألا هيف لوزت موي «طارصلا ىلع همدق كك هللا تبث ؛اهعفر

 ةصيصملاب اضيرم داع هنأ ؛يشرقلا ةحلط نب دمحم نع -۲

 .بايثلا نم برض :جاودلا (۱)
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 لعفام صرحبايندلا عمج يذلا لاملا اذ رادلا ترداب

 :بيجأف :لاق

 لقتنا مث لاب هتللع هراد اهاوس راد ي ناک

 املف ءاعمحج جاجحلا مايأ ةعمحلا نع تفلخت :لاق «ناذاز نع -۳

 :تيبلا بناج نم فتاه يب فتهف «ةالصلل تأيهت ةعمج تاذ ناك

 . [۹:ةعمحلا] ةيالا 4 ةعمجلا موي م ةهلصلل کد ەن ادا اونا ء بدلا اهّياٽي ۾

 ىلإ ليللا فوح يف لحجر جرح :لاق «يدبعلا رمسألا يبأ نع ٤-
 .هب اوقدحأ دق عمج هلوح اذإو «شرعلا ةئيهك ءيشب وه اذإف «ةفوكلا رهظ

 كلذ ىلع سلح ىتح ءيش ءاح ذإ مهيلإ رظني لجرلا ""نمكف :لاق
 صحخش ماقف ؟ةريغملا نب ةورعب يل فيك :-عمسي لجرلاو- لاق مث «شرعلا
 وحن هحوتف :لاق .ةعاسلا هب يلع :لاقف .هب كل انأ :لاقف «عمجلا كلذ نم

 ةورع ىلإ يل سيل :لاقف «هيدي نيب فقو ىتح ءاح مث ءايلم ثكمف «ةنيدملا
 نيح امالك لوقي هنأل :لاق ؟لو :شرعلا ىلع يذلا لاقف .ليبس ةريغملا نبا

 «عمجلا كلذ قرفتف :لاق .ليبس هيلإ يل سيلف «يسحب نيحو «حبصي

 الج ىرتشاف "ةسانكلا ىلإ ادغ حبصأ املف «هلزم ىلإ لحرلا فرصناو

 يذلا مالكلا نع هلأسف «ةريغملا نب ةورع يقلو «ةنيدملا ىتأ تح ىضم مث

 .هل نطفي ال نمکم يف یفحختسا اذإ :نمک (۱)

 .ةفوكلاب عضوم مسا :ةسانكلا (۲)
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 فتاوهلا ةلاسر تابیفملا بانک

 لوقأ ينإف :لاق .ةصقلا لحرلا هيلع صقو ‹ يسع نيحو ‹حبصي نیح هلوقي

 ‹توغاطلاو تبحلاب ترفکو «هللاب تنمآ :ىسمأ نيحو «حبصأ نيح

 .تارم ثالث !ميلع عيمس هللاو ءا ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب تكسمتساو

 عمسف «ةلخن وأ ةرجش ىتأ الحجر نأ ؛رشب يبأ ديلولا نع ٠-

 لاقف .ناطيش هيلإ لزاف «يسركلا ةيآ ًارقف «بجي ملف ملكتف «ةك رح اهيف

 .ةرجشلا نم هب ينتلزنأ يذلاب :لاق ؟هيوادن مبف ءاضيرم انل نإ :هل

 ةئالث نجلا » :لك هللا لوسر لاق :لاق هلظ ءادردلا نأ نع - ٠١

 ءءاوها يف حيرلاك فنصو «ضرألا شاشخو براقعو تايح فنص :فانصأ

 .'(باقعلاو باسحلا مهيلع فنصو

 تيبلا نم ابيرق ناوفص نب هللا دبع انيب :لاق «ريبزلا بأ نع -۷

 تتأ مث ءاعوبسأ تيبلاب تفاط ىتح «قارعلا باب نم ةيح تلبقأ ذإ

 كنإ !ناجلا اهيأ :لاقف «ناوفص نب هللا دبع اهيلإ رظنف «هتملتساف رجحلا

 تحرخف «فرصناف ءاننايبص ضعب كيلع فاخن انإو «كترمغ تيضق دق

 :ابجع نينمؤملا ريمأ اي كربحأ الأ :لاقف «لحر هءاجف 4 نافع نب نامثع

 رحآلاو ءانهه نم امهدحأ ءالبقأ دق ناراصعإ اذإ اذكو اذك ةالفب انأ انيب

 .ناطيشلا دئاكم ةلاسر نم ١ :مقر ثيدحلا يف هجيرخت رظنا )١(
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 تبهذف «رحآلا نم رثكأ امهدحأ اذإو ءاقرفت مث اكر اعتف ءايقتلاف ءانهه نم

 طق هلثم يانيع تأر ام ءيش تايحلا نم اذإف ؛امهكر تعم تح ىتح

 نم رظنأ اميك تايحلا تبلق تمقف ءاهضعب نم كسملا حير اذإو «ةرثك

 اهيف ريخ كلذ نأ تننظف «ةقيقد ءارفص ةيح نم كلذ اذإف ؛وه اهيأ

 «هارأ الو دانم ينادان ذإ ؛يشمأ انأ انيبف ءاهتنفد مث «يتمامع يف اهتففلف

 ‹«تدحجوو تيأر يذلاب هتربحأف ؟تعنص يذلا اذه ام !هللا دبع اي :لاقف

 ‹شيقأ ونبو «نابصيشلا ونب نحلا نم نايح كناذ «تيده دق كنإ :لاقف

 يذلا دهشتساو «تيأر دق ام لتقلا نم مهنيب ناكو ءاولتتقاف اوقتلا

 . ی هللا لوسر نم يحولا اوعمس نيذلا دحأ ناكو «تنفد

 اهتيب يف ةيح اهنع هللا يضر ةشئاع تأر :لاق «بيبح نع ٠۹-

 رفنلا نم اهنإ :امه ليقف «مانملا يق ةليللا كلت يف تيتأف ءاهلتقب ترمأف

 نوعبرأ اه عيتباف نميلا ىلإ تلسرأف ييي يبلا نم يحولا اوعم” نيذلا

 .مهتقتعأف اسأر

 باطخلا نب رمع انيب :لاق «سنأ نب هللا دبع نب ةمامث نع ٠١-

 :فتهي افتاه عم ذإ اهجح ةجح رخآ يق ةنيدملاو ةكم نيب اميف ريسي هط

 .دجوي ملف بلطف [تايبألا اوليز]

 ىلع نجلا تحان :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 )١( لئالدلا يف ميعن وبأو يناربطلا هحرحأ ٠٠٠١ ةمظعلا يق خيشلا وبأو ١/٠٠١١۷.
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 قزمملا باهإلا كاذ يف هللا دي تكرابو ريمأ نم اريح هللا ىزح

 قتفت مل اهمامكأ يف جئاوب اهدعب ترداغ مث ارومأ تيلو

 قرطم نيعلا قرزأ ىتنبس يفكب هتافو نوكت نأ یشحخأ تنک ام

 قوسأب هاضعلا زتهاو ضرألا هل تملظأ ةنيدملاب ليتقلايف

 قرحختت ال سودرفلا ةوسك نمو ةيحت نانا ق يير كاقلف

 ةلهاب نم خيش نع يميمتلا يحي نب حلاص نب دمحم نع -۲

 يقابلا رمف «مودلاب نفدف امهدحأ تامف «ناوحأ ةنيدملاب ناك :لاق «هثدح

 فتهف «هاوطف هب رم نأ ىلإ كلذ لاطف «هدهاعتي رحآلا ناكف «تيملا ريقب

 :لاقف «فتاه هب

 املسف جاع مودلا لهأب رمف هناکم تیوث ول واث مودلابو

£ 

 :بتیحباف

 املظأو اوسأ تنك اهيف انأ الف اهتمرتجا تنك كيف ابونذ دعا

 امظعأو امسر تنک ال كمالک ىغتبأو ةايحلا لوط يق كتكر ت

 .هملكي نأ لبق تامف «هبحاص ملكي ال نأ نیمیب لآ دق امدح ناکف :لاق
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 :لاق .هباحصأ نم ةخيشم يف ثدحتن هدعب اندعقو «هلهأ ىلإ فرصناف

 :لاق ؟كتحجاح ام :تلقف .دعقف «دعقا :هل تلقف ؟يرصبلا نسحلا ىلع

 ءءالب هل ضرعف «هموق دشأ نم خأ يل ناكو «ةيدابلا لهأ نم لحر ينإ

 ثدحتن نحن انيبف «ءايع يف هعم انكو «ديدحلا يف هانددش تح هب لزي ملف

 :اولاقف «هيلع انددرف «ادحأ ىرن الو «مكيلع مالسلا :مالسب اذإ انيدان يف

 ءاريخ الإ مكنم رن ملو ءاسأب مكر اوجب رن ملف مكانرواح انإ !ءالؤه اي
 انار املف « بأف هکر ت ىلع هاندرأف ءاذه مکبحاصل ضرعت انل اهيفس نإو

 اذك موي ناك اذإ رظنا :هيخأل نالف اي «مكيلإ رذتعن نأ انببحأ كلذ

 اوردقت مل مکتلفی نإ هناف «هنم اوقتوتساو «هدش مث «كموق عماف ءاذكو

 ةلقب نم ذح مث ءاذكو اذك يداو هب تأف «ريعب ىلع هلمحا مث ءادبأ هيلع

 ۾ تلفني نإ هنإف «مكنم تلفني نأ كايإو «هايإ هرحوأ مث «ةصرق يداولا

 اذه ىلع ينلدي نم !هللا كمحر :تلقف .هنم اوقثوتساف ءادبأ هيلع اوردقت

 اتوص عمست كنإف «مويلا كلذ ناك اذإ :لاق ؟لقبلا اذه ىلعو «يداولا

 يحأ اذإف «يموق تعمج مويلا كلذ ناك املف «توصلا عبتاف «كمامأ

 هتل مث «هنم انقوتسا ىتح هجلاعن لزن ملف «ةدشو ةوق ناك يذلاب سيل

 :لوقي وهو توصلا عبتن لزن ملف «يلإ :يمامأ توصب انأ اذإف «ريعب ىلع

 :لاق مث .ادبأ هيلع اوردقت م مكنم تلفی نإ هنإف ؛هنم اوقٹوتسا «نالف يلا
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 يذلاب سيل انبحاص اذإف «هنم اوقوتساو «خنأ لاقف «يداولا اذه طبها

 لقبلا اذه نم ذخف مق !نالف اي :لاقف «هنم انقتوتساف «ةوقو ةدش ناك

 نإ هنإف ؛هنم اوقوتسا :لوقي وهو «انرمأ ام انلعف یتح «اذکو اذک لعفاف

 يداني لعجف ءانبحاص قيطن ال نحن اذإف :لاق .هيلع اوردقت مل تلفي
 «هسفن نعو ءانع ىلخ هفوح يف عقو املف «هانقثوأ تح «هنم اوقثوتسا

 يب متلعف تح يرمأ نم ج أ اي :لاقف ءانيلإ لبقأو «هينيع حتفو

 غلب يذلا ام ينربحأ !يحأ اي :لاق .انلأست ال !يحأ اي :تلق :لاق ؟اذه

 :لاقف .انلأست ال !يحأ اي :تلق :لاق ؟ىرأ ام ىلإ ترص یتح يرمأ نم

 تيقل دق :هل تلقف :لاق .هيف وه يذلا ديدحلا نم هوقلطأو «هليبس اولح

 دوعي ال هللاو ءال :لاق .ههجو ىلع بهذي نأ فاحأو «هنم انيقل يذلا

 :لاقف «هانقلطأ ام دعب يلع لبقأف «هانقلطأف «هوقلطأف ةمايقلا موي ىلإ هيلإ

 .ينلأست ال :تلق ؟یرُأ ام ىلإ ترص ىح يرمأ نم ناك ام !يحأ اي
 ءيش يقب نكلو ءانيلإ تنسحأ !هّللا كمحر :هل تلقف .هنعاولخ :لاق

 نإ ترذن «تلق ام انل تلق ثيح كنإف :تلق ؟وه ام :لاق .هب ينربحأف

 ام ءيشل اذه ن هللاو :لاق ام ومزم ايشام جحأ نأ يحأ قاع كك هللا

 تأف -هام دق اعضوم- عضوملا اذه طبها «كلدأ نكلو «ملع هب انل

 ؛هلوق ىلإ هتناو ءاذه نع هلسف «نسحلا يبأ نب نسحلا نع لسف «ةرصبلا

 لعجيو فنألا قرخي نأ وهو فونألا مز نم ليئارسإ ينب دابع هلعفي ناك ام هنم دارملا لعل )۱١(

 .هب داقيل ةقانلا مامزك مامز هيف
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 ةيراحلا تجرخف «تنذأتساف نسحلا باب ىلإ انئجف :لاق .حاص لحر هنإف

 «لحدیلف :هل لوق :لاق .بابلاب نیساي وبا اذه :تلاقف «هيلإ تعحر .

 لومرم ريرس ةفرغلا يف اذإو «بصق نم اهنظأ ةفرغ يق وه اذإف تلحدف

 ابًأ اي :لاقف ءمالسلا ىلع درف تملسف «هيلع دعاق نسجل ا اذإو «طيرشب

 يعم !ديعس ابأ اي :تلق ؟كتحاح امف «ةعاس نم كب يدهع امنإ !نيساي

 هيلإ لحدف :لاق .هل اونذئا :مدخلل لاقف «معن :لاق «هل نذأف «يريغ

 «هلوأ يق ذحأف «ينتثدح امك كثيدح دعأ :هل تلقف هعم دعق مث «ملسف

 «حلاص لحر هنإف ؛هلأساو هتئا :هلوق لإ ىهتنا تح هلبقتسم نسحلاو

 مزت الف ناطيشلا ةعاط نمف مامزلا امأ :هل لاقو «نسحلا هللاو ىكبف

 فوأو ‹«كك هللا تيب ىلإ شماف يشملا امأو ‹«كنيمب نع رفكو ‹كسفن

 .كرذنب

 هل طئاح ىلإ 4ف تباث نب دیز جرح : :لاق «قاحسإ يبأ نع ٤-

 ةنسلا انتباصأ «نجحلا نم لحر :لاق ؟اذه ام :لاقف "”ةبلج هيف عمسف

 ؛ ةيناثلا ةليللا جرح مث معن :لاق ؟هنوبيطتفأ «مكرامت نم بيصن نأ اندرأف

 «ةنسلا انتباصأ «ناجلا نم لحجر :لاق ؟اذه ام :لاقف «ةبلح اضيأ هيف عمسف

 .طيرش نم فوفسمو جوسنم يأ :لومرم (۱)
 .توص يأ :ةبلح (۲)

 .فافحطلاو طحقلا يأ :ةنسلا (۳)
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 .يسركلا ةيآ :لاق ؟مکنم انذيعي يذلا ام ينربخت الأ : فط تباث

 ىسوم يبأ ىلع رمع ربح ًاطبأ :لاق «هللا دبع نب ماس نع ٥-

 يلإ ءيجي تح :تلاقف «هنع اهأسف ناطيش اهنطب يف ةأرما ىتأف

 لبا انھی ءاسکب ارزتؤم هتکرت :لاقف .هنع هتلاسف ءاجف «يناطیش

 حورو «هينيع نيب كلملا .هيرخنمل رح الإ ناطيش هاري ال كاذو «ةقدصلا

 .هناسلب قطني سدقلا

 يلزام يق لك وتلا لتق ةليل تنك :لاق «نابيش نب ورمع نع ٦-
 فتاهب الإ رعشأ ملف ءرفعج اهيف لتق يتلا ةليللا اهنأ ملعأ مو «ماشلاب
 :لوقی رادلا ایاوز یف فتهب
 نابيش نب ورمع اي كعومد ضفأ ناظقي نامثج يف ليللا مئان اي

 ثالث اذه ىلع داز امف «توصلا داعأف «تمن ينإ مث .كلذل تعزفف

 يبحجب هتعضوف «اساطرقو ةاود ينيطعأ :ةيراجلل تلقف .ينمهفي هنأك رارم

 :لوقي عفدناف

 نابيش نب ورمع اي كعومد ضفأ ناظقي نامثج يق ليللا مئان اي

 ناقاخ نب حتفلابو يمشاهلاب اولعف ام ساجنألا ةبصعلا ىرت امأ

 نادحوو ىنثم نم تاومسلا لهأ .٠ هل جعف امولظم هللا ىلإ فاو

 .نارطقلا وهو ءانملاب اهيلطي يأ :ًانهي )١(
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 سبتحم ثيغلاو ةمهاس ريطلاف

 ةسباي راهنألاو صقني رعسلاو

 ةموسم ىرحأ مكيتأت ف وسف

 مکتفیلخ اوٹراو رفعج یلع اوکباو
 لتق دعب ءارماسب تنك :لاق «ةدعسم نب دمحم نب رفعح نع -۷

 :لوقي الئاق نأك مانملا يق ةليل تيأرف «لكو تملا

 اوعدصناو كولح دفق

 مهدهعباوفوي مو

 نم ىلإ ىتوملا رشعم اي الأ

 دق بلققلا نإف اهبلطيل

 ارح مكل فرن إلو

 نابإ لك يف صقتنم تبنلاو

 ناطوأ لك يف ةدماه ضرألاو

 ناشلا نم نأش اهن اهوعقوت

 ناجلاو سنإلا یم هاکب دقف

 اوعبرالواوولأامف

 اوغص يذالابقتف

 عسسجولا هب یدو

 لاقف ‹تايبألا تظفح دقو تهبتناو یاكبلا دش يموي ي تیکبف :لاق

 .كمون يف يكبت كتليل رئاس تلز ام ؟كتصق ام :يعم ناك بحاص يل

 نب نسحلا ىتأ نجلا نم] الحر نأ ؛ هللا دبع نب ةبقع نع -۸

 لاقف ؟انتاتف بطخي نجلا نم الحر نإ [!ديعس ابأ اي :لاقف نسحلا يبأ

 نإ !باطخلا ابأ اي :لاقف «ةداتق ىتأف «هومركت الو هوحوزت ال :نسحلا

 مكءاح اذإ نكلو «هوحوزت ال :لاقف .انل ةاتف بطخي نجلا نم الحر

 ءانذؤت ملو ءانع تفرصنا امل املسم تنك نإ كيلع جرح انإ :هل اولوقف



 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا باتك
0 

 نسحلا متيتأ :لاقف «بابلا ىلع ماق تح ىنجلا ءاح ليللا ناك املف

 هومتلأسف «ةداتق متيتأ مث «هومرکت الو ‹«هوحجوزت ال :مکل لاقف هومتلأسف

 املسم الحر تنك نإ كيلع جرح انإ :هل اولوق نکلو «هوجورت ال :لاقف

 الحر تنك نإ كيلع جرحن انإف «معن :اولاق .انذؤت ملو ءانع تفرصنا الإ

 :لاقو .مهذؤي ملو «مهنع فرصناف .انذؤت ملو ءانع تفرصنا ا املسم

 وأ كتوص انعمست نأ كيلع جرح :هل اولوقو هيلع اوج رح :نسحلا لاق

 .بهذف اولعفف «كتيلح انيرت

 .نجلا جيوزت هرك هنأ ؛مکحلا نع -۹

 جيوزت نع الس ةداتقو نسحلا عم هنأ ؛مصألا ةبقع نع ٠-

 .هاهركف نجلا

 هريغ وأ يناسارخلا الهس تعم :لاق «دلاح نب دمحأ نع ۷١-

 :لوقي لعجف «ةداهشلاب باش ىلع كك هللا نمف «ةازغ فانك :لاق

 ريغ ءام نم كيقسن لب :اتوص اوعمسف «تارفلا ءام نم ةبرش نوقسا

 ةذل رخ نمو «ىفصم لسع نمو «همعط ريغتي م نبل نمو «نسآ

 .نيبراشلل

 ينتعدف «موق عم ةكم نم تمدق :لاق «دلخم نب دمحم نع -۲

 .ةعاسلا ىلإ كك هللا ينمصعف ؟جحت ملأ !كليو
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 «هبتناف فتاه هب فتهف امئان ناک هنأ. ؛يروثلا نایفس نع -۳

 نهكاكف نإف ؛لمعاف ءاهنوبسكي نئاهر سوفنلا نأ سانلا ملعأ :لاقف

 .بأدلا

 فتهي افتاه تعمسف «نيوزقب تنك :لاق «دباعلا ركب نع ٤-

 :ليللاب

 انيدجهتملا طبغأو مانأ انيلي نأ بأيف ىلق ىسق

 هل ناک هنأ هربخأ هابٌأ نأ ؛بعک نب يأ نب هللا دبع نع ٥- £

 اذإف ءةليل تاذ هسرحف «صقني هدجوف «هدهاعتي ناكف «رمت هيف ”نرح

 ؟تنأ ام :تلقف «مالسلا درف تملسف :لاق «ملتحملا مالغلا هبشت ةبادب وه

 «بلك دي اذإف هدي ينلوانف كدي ينلوان :تلق .ينح :لاق ؟يسنإ مأ ينحأ

 مهيف ام نجلا تملع دقل :لاق ؟نجلا قلحخ اذكه :تلق «بلك رعشو

 بحت لحر كن أ يغلب :لاق ؟تعنص ام ىلع كلم ام :تلق .ينم دشأ

 يذلا امف : يب هل لاقف :لاق .كماعط نم بيصن نأ انببحأف «ةقدصلا

 ي يبلا ىلإ هلظ د يبأ ادغف «يسركلا ةيآ «ةيآلا هذه لاق ؟مكنم انريجي

 .(ثيبخلا قدص)» :4 يبلا لاقف «هربحأف

 .هيف ففحجي يذلا رمتلا عضوم :نيرحلاو نرحلا )١(
 يقهيبلاو ۷٠١/۲ ميعن وبأو ۲١٠/١ يناربطلاو ىلعي وبأو ۲۳۹/١ يئاسنلا هجرحأ (۲)

 ٦۳/۳ نابح نبا هححصو ٠٠٠١/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأو لئالدلا يف اعم ۷

 .تاقث هلاحر :يمثيملا لاقو ۳۳/٤١ ةراتخملا يف ءايضلاو ۷٤۹/۱ مکاحلاو

- EAA - 



 ينربحأ هلظ لبح نب ذاعمل تلق :لاق «يلؤدلا دوسألا يبأ نع ۷١-

 ةقدص ىلع لي هللا لوسر ينلعج :لاق ؟هتذخأ نيح ناطيشلا ةصق نع

 تربحخأف ءاناصقن هيف تدحوف :لاق «ةفرغ يق رمتلا تلعجف «نيملسلا

 «ةفرغلا تلحدف :لاق «هذخأي ناطيشلا اذه» :لاقف «كلذب يب هلا .لوسر

 يف روصت مث «بابلا تيشغف ةميظع ةملظ تءاجف «يلع بابلا تقلغأو

 تددشف «بابلا قش نم لحدف «ىرحأ ةروص يف روصت مث ؛ةروص

 يادي تفتلاف «هتطبضف هيلإ تبثوف «رمتلا نم لكأي لعجف «يلع يرازإ

 انأو ریثک لایع وذ ریبک ناف «ينع لح :لاق !هللا ودع اي :تلقف «هيلع

 ی ر م اعل تکو چچ نج نم ناو ق

 للا لوسر ىلصف «ناک اع 4 هللا لوسر ریخأف اا ا لیرج ءاحف ءهنع

 يل لاقف «هيلإ تمقف ؟لبح نب ذاعم نيأ :هيدانم ىدانف «حبصلا ل

 :لاق «دعف دوعيس هنإ امأ» :لاقف .هتربحخأف (؟كريسأ لعف ام» هللا لوسر

 لعجف «بابلا قش نم لحدف ءاجف «بابلا يلع تقلغأو ةفرغلا تلحدف

 ‹«ينع لح :لاقف .ىلوألا ةرملا يف تعنص امك هب تعنصف «رمتلا نم لكأي

 ينإف :لاق ؟دوعت نل كن لقت ملأ !هللا ودع اي :تلقف .كيلإ دوعأ نل ينإف

 انم دحأ لحخديف «ةرقبلا ةمتاح مكنم دحأ أرقي ال هنأ كلذ ةيآو «دوعأ نل
 ."ةليللا كلت هتيب ف

 لئالدلا يف يقهيبلاو ء١٠١٠ يناربطلاو ٠١/۲( صئاصخلا) هخيرات يف يراخبلا هیر (۱)
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 ةَ

 «هنيبو هنيب بابلا قلغأ ىح ماق مث «تيبلا نم هحرحأ تح هل انبا ةيواعم

 دانم اذإ «كلذك وه انيبف «هيبأ ةطخس نم ىتفلا قرأف «ةفصلا يف هنباو

 ديوس انراد ىف ام هللاو :ىتفلا لاقف !ديوس اي !ديوس اي :بابلا ىلع يداني

 يف انل "عجرش نم دوسأ '”رونس انل طرخفاف :لاق دبع الو ‹رح

 نيأ نم :لاق .نالف انأ :لاق ؟اذه نم :لاقف «بابلا ىتأو :لاق .ةفصلا

 يبأ نب ىلع لتق :لاق ؟اهيف ثدح امف :لاق .قارعلا نم :لاق ؟تشح

 لاو ال :لاق ؟ناثرغ ينإف هینمعطت ءيش كدنع لهف :لاق .هلط بلاط

 هيلع اووش ادوفس انه نأ ریغ ءاهیلع اومسو «مهتینآ اورم دقل
: 0( . . 
 ديوس ِءاجف :لاق .معن :لاق ؟هيف كل لهف رضو هيلعو ‹«مه ةيوش

 «هينيع تفلا ضمغف :لاق .ةفصلا ةيواز يف دنسم دوفسلاو -رونسلا-

 یقح هقرعف :لاق .بابلا للحخ نم هيلإ هحرحأف «دوفسلا ديوس ذحأف

 قتفلا ماقف :لاق .ةفصلا ةيواز ق هدنسأف هب ءاح مث :لاق .هايإ هقرع تعم

a. 

 لاقو .هاحج رخ و دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۷۱/۱ مكاحلاو ميعن وبأو ۷

 .نوقتوم هلاحر هدنس :يطويسلا لاق .حيحص :يبهذلا

 .ره يأ :رونس (۱)

 .ناعوج يأ :ناثرغ (۳)

 .اوطغ يأ :اورمخ )٤(

 .محللا هب ىوشي فورعم ةفقعم بعش تاذ ةديدح :دوفسلا )٥(
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 فتاوهلا ةلاسر تابيغملا بانك
rg 

0 0 O 

 جرحا «نالف :لاق ؟اذه نم :لاقف «هظقيأ تح بابلا هيبأ ىلع برضف

 يل جرسأ :لاق .هل حتفف «ميظع رمأ ثدح دق هنإ :لاق .ال :لاق .يإ

 «هيلإ لصو تح هيلع نذإلا بلطف لط ةيواعم باب ىتأو «هل جرسأف

 كيحخأ نبا هعم“ !نينمؤملا ريم اي :لاق ؟اذه عم نم :لاق .ثيدحلا هثدحف

 ‹ثیدحلا هثدحف هيلع هلحدأف :لاق .معن :لاق ؟وه كعمو :لاق «نالف

 .كلذك تناكف «ةليللا كلتو «ةعاسلا كلت تبتكف

 وه يقتلي :لاق «هبنم نب بهو نع يا ينڻدح سيردٳ نبا نع -۸

 تأده اذإ فيخلا دجسم يف «ماع لك يف مسوملا يف يرصبلا نسحلاو
 امه انيبف «مهيلإ نوثدحتي مف "سالح امهعمو «نيعلا تمانو ء«لحرلا

 ىلإ عقو ىتح “”فيفح هل رئاط لبقأ ذإ امهئاسلح عم ناثدحتي ةليل تاذ

 ‹«نجلا نم هنأ ملعو «مالسلا هيلع بهو درف ملسف «ةقلحلا يف بهو بناح

 نم «ةريثك ءايشأ يف مكر ضاحنل انإو «ةريثك ةاور انيف مكل نإ ؟مكنع

 ريغو «ةرمعو «جحو «ةزانج ةداهشو «ضيرم ةدايعو «داهجو «ةالص

 ةاور يأف :بهو هل لاقف .نآرقلا مكنم عمسنو «ملعلا مكنع لمحنو «كلذ

 ىأر املف «نسحلا ىلإ راشأو «خيشلا اذه ةاور :لاق ؟لضفأ مكدنع نجلا
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 ضعب :لاق ؟ثدحت نم !هللا دبع ابًأ اي :هل لاق «هنع لغش دق ابهو نسحلا

 ريخ بهو هربخأف ابهو نسحلا لأس ءامهسلجج نسم اماق املف ءانئاسلج
 تمسقأ :بهول نسحلا لاق .مهريغ ىلع نسحلا ةاور لضف فيك و «ينجملا

 ام ريغ ىلع سانلا هلزني نأ نمآ ال ينإف دحأل ثيدحلا اذه ركذت نأ كيلع

 ينلأسيف ماع لك مسوملا ف نجلا كلذ ىقلأ تنكف :بهو لاق .ءاح

 يف وهو انأ تدعق انفاوط انيضق املف «فاوطلا يق اماع ينيقل دقلو «هربحأو

 شرب لثم يه اذإف «هدي يلإ دمف كدي ينلوان :هل تلقف «دجسملا ةيحان

 عحرع.اذإف «هبكنم تغلب تح يدي تددم مث «ربو اهيلع اذإو «ةرهملا

 !هللا دبع ابًأ اي :يل لاق مث «ةعاس انثدحت مث ءةزمغ هدي زمغأف :لاق .حانح

 ةزمغ يدي زمغ دقل كلك هللاب مسقأف :لاق ؟يدي كتلوان امك كدي ينلوان

 ىقلأ تنكف :بهو لاق .كحضو «ينحيصي داك ىتح هايإ اهتلوان نيح

 :لاق .لتق وأ تام هنأ تننظف «هتدقف مش ءمساوملا يف ماع لك يق ينجلا كلذ

 .اضعب انضعب داهج :لاق ؟لضفأ مك داهح يأ :ينجلا بهو لأسو

@ $F CF CFC 

 فتاوهلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 .عباصألا عم اهامكب فكلا :نثربلا :ليقو «ةرها رافظأ لشم يأ (۱)
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 مانملا ةلاسر ۰ تابيفملا بانك

 رانا ةلاسر

 هللا هللاف ءاهوج يف رومت بابذلا لثم الإ ايندلا نم قبي مل هنإ الأ» :لوقي ي هللا ر

 '«مهيلع ضرعت مكلامعأ نإف «روبقلا لهأ نم مكناوخإ يف

 مکارم اوحض ال١ :لل هللا لوسر لاق :لاق هک ةريره يبا نع 3

 7۳ روبقلا لهأ نم مكئايلوأ ىلع ضرعت اهنإف «مكلامعأ تائیسب

 يدزألاو مثاح يبأ نبا هلاق «ينوكسلا ليعامإ وبأو ادأ نب كلام ةلاهحب ؛فيعض هدانسإ )١(

 يف يراخبلاو ٤ ٠١ لاثمألا يف خيشلا وبأو ٠١۲/٤ مكاحلا هجرحأ ثيدحلاو «يبهذلاو
 يف يذمرتلاو ۳۳٠/۹ ليدعتلاو حرجا يف متاح يبأ نباو لال نب ركب وبُأو ۱ ىنكلا

 :رومت ٠٤١۷/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۲٦١/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۲ رداونلا

 .ددرتتو ءيجټو بهذت

 .فيعض دانسإي يلماحماو ايندلا يبأ نبا هاور ۲٠۲٤/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)
 دمحأ دنعو .بيغرتلا يف يناهبصألاو ۲۹/١ سودرفلا يف يمليدلا ىلإ هتبسن يديبزتلا دازو

 ىلع ضرعت مكلامعأ نإ ل هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ ثيدح نم ۳

 كلذ ريغ ناك نإو ءاورشبتسا اريخ ناك نإف «تاومألا نم مكر ئاشعو مكبراقأ

 .مسي م لحر هيفو :يمثيملا لاق !انتيده امك مهيدهت ىتح مهعمت ال مهللا :اولاق

 مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإو :لاق لَ هللا لوسر نأ 4 يراصنألا بويأ يأ نعو
 «كتهحرو كلضف اذه مهللا :اولاقو ءاورشبتساو اوحرف اريخ ناك نإف مكر ئاشعو

 همم مهللا :نولوقيف ءءيسملا لمع مهيلع ضرعيو !اهيلع هتمأو هيلع كتمعن مقأف
 ١١۹/٤ ریبکلا یف يناربطلا هاور :يمثيملا. لاق !كيلإ هبرقتو هنع هب یضرت اخاص المع

 .فيعض وهو يلع نب ةملسم هيفو ٥٤/١ طسوألاو

£ 



 اوأر نإف «ىتوملا ىلع مكلامعأ ضرعت :لاق 44 بويأ يبأ نع ٣-
 اهمتأف كدبع ىلع كتمعن هذه مهللا :اولاقو «اورشبتساو اوحرف انسح

 .!هب عحار مهللا )لاق ءاموس اوأر نإو !هيلع

 مكاتوم ىلع ضرعت مكلامعأ نإ :لاق هك ءادردلا يبأ نع ٤-

 ينِإ مهللا :كلذ دنع لوقي ظ د ءادردلا وبأ ناکو .نوؤاسيو نورسيف

 .ةحاور نب هللا دبع هب يزحخأ المع لمعأ نأ كب ذوعأ

 وهو هیس بط ءادردلا اب عمسأ تنک :لاق يادردلا يبا نب ر لالب نع 0

 اذإ ةحاور نب هللا دبع لاح ىنتقمي نأ كب ذوعأ ينإ مهللا :لوقي دحاس

 . !هتیقل

 ر یک و ا

 نإو «لسغيل دسجلا نإو كلم ديب حورلا :لاق ه4 ةفيذح نع -۷

 ققح كلذف «هيف كلس «هيلع يوس اذإف «ربقلا ىلإ هعم يشميل كلما

 .هعم هنفد هترفح غلب اذإف «كل لاقي ام عما :لوقي ةزانجلا

 لاوحألا باتك يت هدنم نباو ۲٠١۷/۷ طسوألا يف يناربطلاو ددسمو 1۲/٤ دمحأ هجرحخأ (۱)

 .همجرت نم دحجأ م لحر هيف :يمثيملاو يقارعلا لاق ۲٤٠١/٤ يمليدلاو زئانحجلا ف يزورملاو
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 نم امف ‹«هسفن ضباق كلمف تيملا تام اذإ :لاق .دهاحم نع +۹

 .هربق ىلإ ریصی تح «هلمه دنعو «هلسغ دنع «هاری وهو الإ ءیش

 توعب تيم نم ام هنأ يغلب :لاق « ينزملا هللا دبع نب ركب نع ٠-

 عنصی ام یری وهو «هنونفکیو «هنولسغی مهف «توملا كلم ديب هحورو الإ

 )0. ا ٤
 .ليوعلاو ةنرلا نع مهاهنل مالكلا ىلع ردقي ولف «هلهأ

 هنإ قح -تيملا- ءيش لك فرعيل هنإ :لاق «نايفس نع ١١-

 .ىلسغ تففح الإ هللابهلساغ دشانیل

 املف «يبأ يروثلا نايفس لسغ :لاق «هريغ وأ كامسلا نبا نع ١-

 .هب عنصن ام یری نآلا هنإ امأ :لاق هلسغ

 ناکكو «هل نبا تامو- قاحسإ وبأ ىنثدح :ايندلا أ نبا لاق -۴۳

 رت ملأ :يل لاقف «مونلا يف هتيأر :لاق انباحصأ ضعب ينربحأف :لاق -اکسان

 دقو : تلق :لاق ؟ةزانجلا يف ءانثلا نسح و «رتسلا ليج نم رهظ ام یل

 .اذه وحن وا «ءيش هنم ينع باغ ام :لاق !؟كلذ تملع

 تدحو «رورعم نب ءاربلا نب رشب تام امل :لاق «ةبيبل يبأ نع ٤-

 كلهي كلاما لازي ال !هللا لوسر اي :تلاقف ءاديدش ادحو رشب مأ هيلع

 لاقف ؟مالسلاب رشب ىلإ لسرأف «ىتوملا فراعتي لهف «ةملس ينب نم

 .ةنيزحلا ةحيصلا :ةنرلا )١(
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 امك نوفراعتيل مهنإ !رشب مأ اي هديب يسفن يذلاو «معن» :ب هللا لوسر
 الإ ةملس ينب نم كلاه كلهي ال ناكو '«رجشلا سوؤر يف ريطلا فراعتت
 :لوقتف «كيلعو :لوقيف «مالسلا كيلع !نالف اي :تلاقف «رشب مأ هتءاح

 .مالسلا رشب ىلع ًأرقا

 .بئاغلا لبقتسي امك هدلو هلبقتسا تيملا تام اذإ :لاق «ديعس نع ٠-

 رقتل هدعب نم هدلو حالصب نمؤملا رشبيل هنإ :لاق «دهاحب نع - ٦

 «يرفعحا ناميلس نب ةقدص ينثدح يشرقلا ورمع نب دلاخ نع -۷
 ‹تطرف ام ىلع تمدنف «تبأف يبأ تامف "ةجمس ةرش يل تناك :لاق

 دشا ناک ام !ينب يأ :لاقف «مانملا يأ تیأرف «ةلز اضيأ تللز م :لاق

 تناك املف «نيحلاصلا لامعأب اههبشنف انيلع ضرعت كلامعأو «كب يحرف

 لاق .تاومألا نم يلوح نميف ينزخت الف ءاديدش ءايح تييحتسا ةرملا هذه

 هلاق روبقلا باتك يف فنصملا هجرحأ «نمهحرلا دبع نب ىيحم فعضل ؛ فيعض هدانسإ )١(
 وهو يدقاولا قيرط نم ۳٠۳/۸ تاقبطلا يف دعس نبا هحرحأو .ةباصإلا يف ظفاحلا

 فراعتي له !هللا لوسر اي :بب هللا لوسرل تلاق اهنأ ءاربلا نب رشب مأ نع :هظفلو كورم
 ةدحلا يف رضخ ريط ةبيطلا سفدلا !كنيبج برت -لاق امرو- كادي تبرت :لاقف ؟ىتوملا

 يف يناهبصألا هوحن جرحأو .نوفراعتي مهنإف رجشلا سوؤر يف نوفراعتي ريطلا ناك نإف
 ٤/٦ ٠٤۷. ةباحصلا

 .ةحيبق يأ :ةجمسو «رشلا نم :ةرش (۲)

- 6A - 



 ‹«روح الو اهيف ةعجر ال ةبانإ كلأسأ :-ةفوكلاب اراج انل ناكو- رحسلا

 .!نيبنذملا محارو ‹«نيلاضلا يداهو ‹نيحلاصلا حلصم ای

 «ينتعد ةافولا يمأ ترضح امل :لاق «ةبيش نب بيبش نع -۸

 هل ال :يلوق !بيبش مأ اي :لقف «يربق دنع مقف ينتنفد اذإ ينب اي :تلاقف

 ترضح دق ةأرما تناكو ءءاسنلا ربقلا تفنتكا اهتنفد املف « هللا الإ

 تجف «ةيصوب ترآ دق مآ ن نإف ‹ نیحنت :ءاسنلل تلاقف ر نهم اتيسصو

 دا الف يو ت ا مالا ف ين لیللا ناک

 .كلهأ تدك دقل ىنكر ادت

 :لاق «اررثك يبا ربق ة يآ تنک :لاق ‹«قفوم نب لضفلا نع -۹

 :لاق .يبأ ربق تآ ملو ةجاح يل تلجعت اهبحاص ربق املف ةزانج تدهش

 ملعتل كنإو !هبأ اي :تلق :لاق ؟ينتأت م م !ينب اي :لاقف «مونلا يف هتيرأف

 نم علطت نيح نم كيلإ رظنأ لازأ امف ينيتأت كنإ «هللاو يإ :لاق !؟يب

 زوج تح ايلوم كيلإ رظنأ لازأ امف يدنع نم موقتو «يلإ دعقت ىتح ةرطنقلا

 .ةرطنقلا

 ينتءاج :تلاق -ةنييع نب بويأ ةأرما- لهس تنب رضامت نع ٠-

 ملف هدجسملا يف :تلق ؟بويأ يمع نيأ :تلاقف ةنييع نب نايفس ةنبا

 یحأ هللا یزحج لاقف «مونلا يب تيأر !مع يأ :تلاقف یاحج نأ ثبلأ
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 :بويأ لاقف .مويلا يدنع ناك دقو «اريثك ينروزي هنإف «اريخ ينع بويأ
 .هربق ىلإ تبهذف «ةزانج ترضح معن

 ناملسو مالس نب هللا دبع ىقتلا :لاق «بيسملا نب ديعس نع ١-

 تيقل ام ينربحأف «ينقلاف يلبق تم نإ :رحآلل اهدحأ لاقف نإ يسرافلا

 :رحآلل اهدحأ لاقف «كتربخأف «كتيقل كلبق تم انأ نإو «كبر نم

 ثيح بهذت ةنحلا يق مهحاورأ «معن :لاق !؟ءايحألا تاومألا ىقلي لهو

 رأ ملف «رشبأو لكوت :لاقف «مانملا يف هيقلف نالف تامف :لاق «تءاش

 .طق لك وتلا لثم رأ ملف «رشبأو لكوت «طق لكوتلا لغم

 رمعل ادو سابعلا ناك :لاق «مضهح يبأ ماس نب ىسوم نع -۲

 هتيأرف «لوحلا برق دنع الإ هتيأر امف «مانملا يق هارأ نأ يهتشأ :لاقف د

 دهيل يشرع داك نإ «يغارف ناوأ اذه :لوقي «هنيبج نع قرعلا حسحي

 .اميحر افوؤر هتيقل ينأ الول

 رسد تولا رشح ال هنآ هک لاش دفاع نب هلا دبع نع ۲

 نإ !جاجحلا ابأ اي :لاقف «هسفنب دوجي وهو يلامثلا ثراحلا نب فيضغ
 ةملك تناك و :لاق «لعفاف ىرت ام انربختف «توملا دعب انيتأت نأ تردق

 :هل لاقف «همانم يف هاتأ مث «هاري ال انامز ثكمف لاق «هقفلا لهأ يف ةلوقم

 انع انبر زواج :لاق ؟مکلاح فیکف :لاق .یلب :لاق ؟تم دق سيلا

 .توملا قايس يق هنأ يأ :دوجي )١(



 نيذلا :لاق ؟ضارحألا امو :تلق .ضارحألا الإ انم كلهي ملف «بونذلا

u 4۵)  
 رمو رتا شبر منغ اوس مدأ نم ةبق هيف «رضحأ اجرم تيتأ

 قح هترظتناف «فوع نب نمحرلا دبعل :ليقف ؟هذه نمل :تلق ءةوجعلا

 ر اا اتاعا راع اكلم نی فوم اب :لاق ¿ ؟ ةبقلا نم جرح

 ايندلا عفدي ناك هنأل ؛ءادردلا يبأل هللا هدعأ «كبلق ىلع رطخي ملو «كنذأ

 هبحاص لبق تام انيأ !ىحأ يأ :فوعل بعص لاق «نييحاوتم اناک هل

 هآرف «بعص تامف :لاق .معن :لاق ؟كلذ نوكي وأ :لاق «هل یءارتیلف

 ؟مكب لعف ام !يحأ يأ :تلقف :لاق «هاتأ هنأك «مئانلا ىري اميف فوع

 يأ :تلقف «هقنع يق ءادوس ةعل تيأرو :لاق «بئاشملا دعب انل رفغ :لاق

 يف يهف «يدوهيلا نالف نم اهتفلستسا ريناند ةرشع لاق ؟اذه ام !ىحأ

 يدعب ثدح يلهأ يف ثدحب م هنأ يأ يأ ملعاو «هايإ اهوطعأف «ينرق

 تومت يتنبا نأ ملعاو «مايأ ذنم تتام انل ةره ىتح «هرحأ يب قحل دق الإ

 .دلج نم يا :مدأ )0۱(
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 ىف نإ :تلق «تحبصأ املف :لاق ءافورعم اهب اوصوتساف «مايأ ةتس ىلإ

 نوعنصت اذكهأ «فوعب ابحرم ابحرم :اولاقف هلهأ تيتأف "املعمل اذه

 هب لتعي اع. تللتعاف :لاق !؟بعص تام ذنم انبرقت م «مكناوخإ ةكر تب

 ةرصلا تردنف «هيف ام تلثتناف هتلزنأف «نرقلا ىلإ ترظنف :لاق «سانلا

 ىلع كل ناك له :تلقف ءاجف «يدوهيلا ىلإ تشعبف ءريناندلا اهيف يتلا

 يه جيب دمحم باحصأ رايح نم ناك !ابعص هللا محر :لاق ؟«يش بعص

 :لاقف «هيلإ اهتذبنف «ريناند ةرشع هتفلسأ «معن :لاق ؟ينربحتل :تلق .هل
 ثدح له :تلق :لاق .ةدحاو هذه :تلقف :لاق .اهنايعأب هللاو ‹“يه

 «اذک انیف ثدح ءاذک انیف ثدح «معن :اولاق ؟هتوم دعب ثدح مکیف

 .ناتنث ناتاه :تلق .مايأ ذنم انل تتام ةره «معن :اولاق .اوركذا تلقف

 يه اذإف اهتسسمف «اهب تيتأف «بعلت :اولاقف ؟يحأ ةنبا نيأ :تلق

 .مايأ ةتس دعب تتامف :لاق .اريح اهب اوصوتسا :تلق «ةمومح

 يِ يبأ تيأر :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع ١-
 ءدلولا نهتلوأف «تاحافت يلإ عفرف «ةقيدح يف هنأك هتوم دعب مونلا

 .ينب يأ رافغتسالا :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا يأ :تلقف

 ىأر كلملا دبع نب ةملسم نأ ؛يثراحلا رضنلا نب دمحم نع -۷

 يأ ىلإ يرعش تيل !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هتوم دعب زيزعلا دبع نب رمع

 .ةمالع يأ :املعم )١(
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 ام هللاو «ىغارف ناوأ اذه !ةملسم اي :لاق ؟توملا دعب ترص تالاحلا
 و ؛يعارف لاو رص

 عم انأ :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي تنأ نيأف :تلق :لاق «نآلا ىلإ تحرتسا

 .ندع تانج يق یدها ةمئأ

 لاقي- شيرحلب نم لحجر لاق :لاق «ةنييع يبأ لوم لصاو نع -۸

 :تلقف «يمانم يق هتوم دعب فوأ نب ةرارز تيأر :لاق -داربلا خلاص هل

 هللا عنص امف :تلق «ينع ضرعأف ؟تلق اذامو ؟كل ليق اذام !هللا كمحر

 :تلق :لاق «همركو هدوجب يلع لضفت :لاقف «يلع لبقأف :لاق ؟مکب

 :تلق :لاق .ىلعلا تاجردلا يف كاذ :لاق ؟فرطم وحأ ديزي ءالعلا وبأف

 .لمألا رصقو لكو تلا :لاق ؟مكدنع اميف غلبأ لامعألا يأف

 اميف هللا دبع نب ديزي ءالعلا ابأ تيأر :لاق «لفغد نب سايا نع -۹

 هتدجو :لاق ؟توملا معط تدحو فيك !ءالعلا ابأ اي :تلقف «مئانلا ىري

 حور ىلإ ترص :لاق ؟توملا دعب هيلإ ترص اذامف :تلق .اهيرك ارم

 .هنيقيب زاف :لاق ؟فرطم كوحأف :تلق :لاق .نابضغ ريغ برو «ناحيرو

 يق راسي نب ملسم هللا دبع ابأ تيأر :لاق «رانید نب كلام نع ٠-

 ام :تلقف «مالسلا يلع دري ملف هيلع تملسف «ةنسب هتوم دعب يمانم

 :لاق !؟مالسلا كيلع درأ فيكف ‹«تیم انا :لاق ؟مالسلا درت نأ كعنمي

 ‹«كلذ دنع كلام انيع تعمدف :لاق ؟توملا دعب تيقل امف :هل تلقف

 دعب ناك امف :تلق :لاق ءادادش اماظع لزالزو الاوهأ هللاو تيقل :لاقف
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 نع انل افعو «تانسحلا انم لبق «ميركلا نم نوكي هارت امو :لاق ؟كلذ

 .هيلع ايشغم رحو «ةقهش قهش مث :لاق «تاعبتلا انع نمضو ‹تائيسلا

 عدصنا هنأ نوريف «تام مث «هتيشغ نم اضيرم امايأ كلذ دعب ثبلف :لاق

 .!هللا هح ر تامف «هبلق

 ناك ام :ديز نب دحاولا دبعل تلق :لاق «مساقلا نب نيصح نع ١-

 اهيف ىأر ءاهآر ایؤر نع هتلأس تنك انا :لاق ؟رانید نب كلام توم ببس

 قح برطضيو قهشي لعجف «تضفتناف يلع اهصقف «راسي نب ملسم

 لزي ملف «هتيب ىلإ هانلمحف اده مث «هفوحج يق تعطقت دق هدب نأ تننظ

 .هتوم ببس ناک اذهف «اهنم تام تح هناوحإ هدوعی «اضیرم

 يف هتوم دعب رانید نب كلام تيأر :لاق «مزح يح ليهس نع ٣-

 :لاق ؟ڭ هللا ىلع هب تمدق اذام يرعش تيل !ىجح ابا :تلقف «يمانم

 .نك هللاب نظلا نسح ينع اهاح «ةريثك بونذب تمدق

 ينيرب نأ ةنس هللا وعدأ تثكم :لاق دمحم يبأ ءالعلا نع -۳

 يف هنأك ةنسب هتوم دعب يمانم يف هتيأرف :لاق «يمانم يف رانيد نب كلام

 هللا عدا !یج ابا ای :تلقف «هتبقر ىلع هدقع دق هئاسکب احشوتم هبارح

 .!زاجلا لهسو «راوجلا رسي مهللا :لاقف .يل

 تيأر :لاق «هيبأل ىلوم عمحب ناكو «يميتلا دمحأ نبا نع ٤-

 :لاق ؟رمألا فيك !ةزمح ابأ :تلقف «هتوم دعب مئانلا ىري اميف اعمحجج
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 لعف امف :تلق :لاق .ةرحآلاو ايندلا ريخب اوبهذ ايندلا يف نيدهازلا تيأر

 اندمغت هللا نأ كاذو «هنم سأيلا دعب هنيبو ينيب عمج :لاق ؟ناغمص كوبأ

 .هته رب هنم

 ءاراج يل يملحلا ناورم ناك :تلاق «دشار تنب ةصفح نع ٠ ٣١-

 هتيأرف «ادیدش ادحجو هيلع تدجوف تامف :تلاق «ادهتحم ابصان ناکو

 يناخدأ :لاق ؟كبر كب عنص ام !هللا دبع ابأ :تلقف «مئانلا ىري اميف

 ؟اذام مث :تلق] .نيميلا باحصأ ىلإ تعفر :لاق ؟اذام مث :تلق .ةنجلا

 :لاق ؟كناوخإ نم مث تيأر نمف :تلق [نيبرقملا ىلإ تعفر مث :لاق

 .هايس نب نوميمو نيريس نب دمحمو نسحلا مث تيأر

 رايخ نم تناكو - هللا دبع مأ ينتثدحف :ناسح نب ماشه لاق :دامح لاق

 «ةنسح اراد تلخد ينأك «مئانلا ىري اميف تيأر :تلاق -ةرصبلا لهأ ءاسن

 ئکتم لحرب هیف ان اذإف -هللا ءاش ام هنسح نم ترک ذف- اناتسب تلحد مٹ

 ينإف :تلاق «بيواكألا مهيديأب ""ءافصولا هلوحو «بهذ نم ریرس ىلع

 «لبقأ دق يملحلا ناورم اذه :هل ليقف «ىتأ ذإ «ىرأ ام نسح نم ةبحجعتم

 «يمانم نم تظقيتساو :تلاق «هريرس ىلع اسلاج ىوتساف بثوف :تلاق

 .ةعاسلا كلت يباب ىلع اهب رم دق يملحلا ناورم ةزانح اذإف

 .قشمد خيراتو دادغب خیرات نم ةدایز (۱)

 .مدخلا يأ :ءافصولا (۲)



 ناورم تيأر :لاق -نيدهتحلا نم ناكو- سيكألا ةملس نع ١-

 .ةنجلا ىلإ :لاق ؟ترص ام ىلإ :تلقف «ةنسب هتوم دعب يمانم يق يملحما

 مايأ كسفن دهتحججو «رودت تنك اهيلع اغنإو ؟ةنحلا دعب ديرت اذ امف :تلق

 «ينرتسو «ينامألا قوف اھنم تيطعأ دق هللاو يِ !يحأ يأ :لاق ءايندلا

 .نيبرقملا ةحردب تقحلأ دق هللاو يأ

 ناك :تلاق «سدقملا تيب نم ةأرما نع ميكح يبأ نب ةبتع نع -۷

 يف هتيأرف «تامف :تلاق «سيلجلا معن ناكو ء«انل اسيلح ةويح نب ءاجر

 ؟مترص ام ىلإ !مادقملا ابأ :هل تلقف.«كلذ وحن وأ رهشب هتوم دعب يمانم

 :تلاق .تماق ةمايقلا نأ اننظ ةعزف مكدعب انعزف انكلو «ريح ىلإ :لاق

 ىتح “مه اعفأب ةنحلا هباحصأو حارجلا لحد :لاق ؟كلذ ميفو :تلق

 .اهباب یلع اوہ دزا

 ءاقيدصو احأ يل يلجعلا قروم ناك :لاق «ةرم نب ليج نع -۸

 يذلاب هربخيلف «هبحاص تأيلف هبحاص لبق تام انيأ :موي تاذ هل تلقف

 امك اناتأ اقروم نأك اهمانم يق يلهأ تأرف «قروم تامف :لاق .هيلإ راص

 امك هل تحتفف تمقف :تلاق «ع رقي ناک امك بابلا عرقو « أي ناک

 :لاقف :لاق .ليج كوحأ أي نآلا «رمتعملا ابأ لحدا :تلقو «حتفأ تنک

 «يب هللا عنص ام اليمج ملعأل تحج امنإ !؟توملا تقذ دقو لحدأ فيك
 .نيبرقملا يف ينلعج دق هنأ هيملعأ

 مهاقثأب :رودصلا حرش يف يطويسلا دنع (1)
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 «نوللا قرشم يمانم يف نسحلا تيأر :لاق «رانيد نب كلام نع -۹

 .ههجو رئاس ىلع اهضایب هدش نم هعومد يراجج قربت «هحجولا ضايب دیدش

 :تلق :لاق .ىلب :لاق ؟ىتوملا نم اندنع تسلا !ديعس ابأ اي :تلقف :لاق

 مايأ كؤاكبو كنزح لاط دقل هللاوف «ةرحآلا يف توملا دعب هيلإ ترص اذامف

 ىلإ ةيادملا ملع ءاكبلاو نزحلا كلذ انل هللا عفر :امسبتم لاقف :لاق ؟ايندلا

 نم الإ كلذ نإ هللا ماو « نيقتملا نكاسم هباوثب انللحف «راربألا لزانم قيرط
 :هب كرمآ ام :لاق ؟ديعس ابا اي هب ينرمأت اذامف :تلقف :لاق .انيلع هللا لضف

 .ةرخآلا يق احرف موطأ ءايندلا يف انزح سانلا لوطا

 ناكو- :لاق «لجح نب مكحلا نع رانيد نب جاجحلا نع ٠-

 امک داعی لعح یتح «هیلع نزح دمحم تام املف «نیریس نب دمحم اقیدص

 لاح يت مانملا يف يحأ تيأر :لاقف «كلذ دعب ثدحف :لاق -ضيرملا داعي

 ؟نسحلا عنص امف « ينرست لاح ف كارأ دق !يحأ :تلقف ءاذكو اذك

 لضفأ كنأ ىرن انك دقو «كاذ ملو :تلق «ةحرد نيعبس يقوف عفر :لاق

 .هنزح لوطب كاذ :لاق ؟هنم

 ديز نب دحاولا دبع لاق :لاق «نازولا مساقلا نب نيصح نع چ

 انيتأت نأ ىلع تردقف ءانلبق كبر ىلع تمدق نإ !رشب ابأ اي :بشوحل

 تامف :لاق «كلذ ىلع تردق نإ :لاق .لعفاف هيلإ ترص امم انربختف

 :دحاولا دبع لاق .ليوط نمزب دحاولا دبع لبق نوعاطلا ين بشوح
 نأ اندعت ملأ !رشب ابا :هل تلقف «يمانم يف هتيأر مث «هارأ ال انامز تشبلف
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 انوجن :لاق ؟مكلاح فيكف :تلق .نآلا تحرتسا انف «ىلب :لاق ؟انيتأت

 :لاق .هارن الو اناري نييلع يف كاذ :لاق ؟نسحلاف :تلق :لاق .هّللا وفعب

 نظلا نسحو «ركذلا سلاجم مكيلع :لاق ؟هب انرمأت يذلا امف :تلق

 .اريخ امهب یفکو «كالومب

 تام ةليل مئانلا ىري اميف تيأر :لاق «دیز نب دحاولا دبع نع -۲

 ‹«فوفص فوفص ةكئالملا نأكو «ةحتفم ءامسلا باوبأ نأك نسحلا

 يأ نب نسحلا نإ الأ :يداني ايدانم تعمسف «ميظع رمأل اذه نإ :تلقف

 .ضار هنع وهو «هّللا ىلع مدق نسحلا

 نم تحرتسا «لاح ريح :لاق ؟كلاح فیک اهلا دبع ابأ :تلقف «تام

 .هللا ةحر ىلإ تيضفأو ءايندلا مومغ

 هنأك مونلا يث يروثلا نايفس تيأر :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٤-

 .سانلا ةفرعم نم للقأ :لاق ؟نصوأ :هل تلقف «لثام

 «مونلا يف يروثلا نايفس تيأر :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع ٥-

 .هبزح و ادمحم تيقل لاق ؟كب لعف ام :تلقف

 يٿ يروتلا نايفس يئر وأ تيأر :لاق «ليدب نب يلع نع ٦-

 .ثيدحلا يلط ىتح ينع افع :لاق ؟كبر كب عنص ام :تلقف «مونلا

 رانيد نب دمحم انثدح ناورم نب رهزأ انثدح :ايندلا يبأ نبا لاق - ۷
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 ‹ هيدي نیب يشع اخيش نأ مانملا يق ىأر اباش نأ ؛ةصفح نع ماشه نع

 تنك ينإ :لاقف «يلإ تفتلاف :لاق ءهقحلأ الو يدي نيب يشمي لعجف :لاق
 اعیرس تنک :لوقی :لاق ؟كلذب ينعي ام :رهزأل تلق .بابشلا يف اعيرس

 .بابشلا يف لمعلا يف

 يمانم يق حلاص نب نسحلا تيأر :لاق «فیس نب رامع نع -۸

 ملف «رشبأ :لاق ؟هب انربختف كدنع اذامف «كئاقلل اينمتم تنك دق :تلقف

 .هللاب نظلا نسح لثم رأ

 ةليل مئانلا ىري اميف تیأر :لاق ‹«ينرعدلا قاحسإ يأ نع 4

 «يمانم يف روصنم نب رشب ناضمر رهش نم نيرشعو عبرأ ةليل ةع

 ؟مغيضف :تلق «ينع ضرعأف ؟كب هللا عنص ام !دمحم ابأ اي :هل تلقف

 .ةعاسلا هللا ىلإ بكر :لاق

 يف امغيض تيأر :لاق -نيدباعلا نم ناك و - ةبلعث نبا نع ٠-

 ترک ذف :لاق ؟يلع تيلص اما !ةباعث نبا اي :يل لاقف «هتافو دعب يمانم

 .كسأر تحبر تنك دقل «يلع تيلص تنك ول امأ :لاقف «تناك ةلع

 كك هللا ءامإ رايح نم تناکو- لاوش يبأ تنب ةدبع نع -ە١

 علط اذإف «هلك ليللا يلصت ةعبار تناك :تلاق -ةعبار مدخت تناكو

 اهعم “أ تنكف «رجفلا رفسي تح ةفيفح ةعجه اهالصم ف تعجه رحفلا

 !؟نيمانت مك !سفن اي :-ةعزف يهو كلذ اهدقرم نم تبثو اذإ- لوقت
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 ةافولا اهترضح املف «تتام ىتح اهرهد اهبأد اذه ناكف :تلاق .روشللا

 هذه يتبج يټ ينينفکو ءادحا توم. ينذؤت ال !ةدبع اي :تلاقف «ينتعد

 يت اهانفكف :تلاق -نويعلا تأده اذإ اهيف موقت تناك رعش نم ةبحل-

 كلذ دعب اهتيأرف :ةدبع تلاق .هسبلت تناك فوص رامخو «ةبحجلا كلت

 سدنس نم رامهخو ءارضح قريتسإ ةلح اهيلعو «يمانم يف اهوحن وأ ةنسب

 كانفك يتلا ةبحلا تلعف ام !ةعبار اي :تلقف «هنم نسحأ ائيش رأ مل رضحأ

 يذلا اذه هب تلدبأو «ينع عزن هللاو هنإ :تلاق ؟فوصلا رامخو اهيف

 يل لمكيل نييلع يق تعفرو «اهيلع متحو «ينافكأ تيوطو يلع هنيرت
 :تلاقف ؟ايندلا مايأ نيلمعت تنك اذه :اه تلقف :تلاق .ةمايقلا موي اهباوث

 تلعف امف :تلقف :تلاق .هئايلوأل هللا ةمارك نم تيأر ام دنع اذه امو

 تاحردلا ىلإ هللاو انتقبس «تاهيه :تلاقف :تلاق ؟بالك يبأ تنب ةديبع

 :تلاق ؟-اهنم رثكأ يأ- سانلا دنع تنك دقو «مبو :تلق :تلاق .ىلعلا

 :تلاق .تسمأو ءايندلا نم تحبصأ لاح يأ ىلع يلابت نكت م اهنإ

 .ءاش یتم هللا روزي :تلاق ؟-مغيض ينعت- كلام وبأ لعف امف :تلق

 قوف هللاو يطعأ «خب خب :تلاق ؟روصنم نب رشب لعف امف :تلقف :تلاق

 :تلاق ؟كک هللا ىلإ هب برقتأ رمأب ينيرمف :تلق :تلاق .لمأي ناک ام

 .كربق ف كلذب يطبتغت نأ كشوأ «هركذ ةرثكب كيلع

 ي يملحما ميهاربإ تيأر :لاق «قارولا ةملس نب حور نع -۲
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 ام :لاق مث «ىكبف :لاق ؟ةرحآلا يف تنأ تالاحلا يأ يف :تلقف «يمانم

 ريح :لاق ؟كلاح فيك :تلق :لاق !مهروبق يف ىتوملا مومغ لوطأ

 ناکو :لاق .هنمو يلع هلضفب هناوضرو ير اضر ىلإ هللاو ترص لاح

 .دوسا تح ماص دق ميهاربإ

 نامياس نب زيزعلا دبع تيأر :لاق «يدعسلا اص نب رمع نع -۴
 :تلقف «ؤلؤل نم ليلكإ هسأر ىلعو «رضح بايث هيلعو «يمانم يف دباعلا

 فيكو ؟توملا معط تدجو فيكو ؟يدعب تنك فيك !دمح ابا ای
 الإ ءهمومغو هبرك ةدش نع لأست الف توملا امأ :لاق ؟كانه رمألا تيأر

 .هلضفب الإ اهانلن امو «بيع لك انم تراو هللا ةحر نأ

 :تلقف «يمانم يف هتوم دعب شمعألا تيأر :لاق «ريرج نع 4

 .نيلاعلا بر هلل دمحلاو «ةرفغمل اب انوجن :لاق ؟مكلاح فيك !دمح ابأ

 مئان ةليل تاذ انأ انيب :دمحم لاق :لاق «ناسح نب ماشه نع ٥۵-

 «ةرحلا موي لتق ناكو -دمحم وبأ كش- حلفأ نب ريثكوأ حلفأ تيأر ذإ

 دق سيلا :تلقف ءاهتيأر ايؤر يه اغنإو «مئان ينإو «تيم هنأ تفرعف
 ؟ہتنأ ءادهشأ :تلق .اريخ :لاق ؟تعنص امف :تلق .ىلب :لاق ؟تلتق

 .ءادهشب اوسيلف «ىلتق مهنيب لتقف اولتتقا اذإ نيملسملا نإ ءال :لاق

 اذام :هئاسلج ضعبل تلقف «يلع تيفخ ةملك ماشه لاق :ديعس لاق

 .ءابدن انکلو :لاق ؟لاق
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 تنزح يملسلا ءاطع تام امل :لاق «يرملا ريشب نب حلاص نع ٠١-

 يت تسلا !دمح ابا اي :لاقف «يمانم يق هتيأرف :لاق .ادیدش انزح هيلع

 ترص :لاق ؟توملا دعب هيلإ ترص اذامف :تلق .ىلب :لاق ؟ىتوملا ةرمز

 دقل هللاو امأ :تلق :لاق .روكش روفغ برو «ريثك ريح ىلإ -هللاو-

 رشب ابا اي هّللاو امأ :لاقو «مسبتف :لاق ءايندلا راد يف نزحلا ليوط تنك

 .ةليوط ةحار كلذ ينبقعأ دقل

 ىري امیف یأرف فوت هنأ :هیبأ نع يشرقلا [........ ]| نبا نع -۷

 ‹فصنو موي وأ «فصنو ةليل يف نآرقلا متخي ناكو هنبا هآر :لاق مئانلا

 :لاق ؟كسأر دنع انأو «ةقرخلا يدي يٿ ينتيأر اما !هبأ اي تلق :هنبا لاق

 :تلقف «رانيد ةئامعبس هيلع ناكو «ءيش مكثارت نم ينلني مل ينإ امأ «ىلب
 ؟فيك :تلق :لاق كمك يبر ينع هاضق :لاق ؟كنيد يف تلعف ام !هبأ اي
 وبأ مهيف ءالحر رشع ةسمخ يق انهه انأو «يئامرغ ينع ىضرأ :لاق

 .ىملسلا قاحسإ

 «يردحجلا مصاع لآ نم لحجر ينڻٿدح مصاع نب عمسم نع ~0۸

 تسل :تلقف «نيتنسب هتوم دعب يمانم يف يردحجلا امصاع تيأر :لاق

 ضاير نم ةضور يف هللاو انأ :لاق ؟تنأ نيأف :تلق .ىلب :لاق ؟تم دق

 نب ركب ىلإ اهتحيبصو ةعمج ةليل لك عمتحن «يباحصأ نم رفنو انأ «ةنجلا
 :لاق ؟مكحاورأ مأ مكماسحأ :تلق :لاق .مكرابخأ ىقلتنف ينزملا هللا دبع

 .حاورألا ىقالتت امنإو «ماسحألا تيلب «تاهيه
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 تيأر :لاق «نسحلا باحصأ نم لحر ينثدح يرملا خلاص نع -۹

 «مدآ یفطصا هللا نإ :يداتي ايدانم نأک نسحلا تام ةليل مئانلا یری امیف

 يأ نب نسحلا ىفطصاو «نيملاعلا ىلع نارمع لآو «ميهاربإ لآو ءاحونو
 .هنامز ىلع نسحلا

 يرملا احلاص تعم :لاق «يمرضحلا قاحسإ نب دمحأ نع ٠-

 يتلا حورلل ىتوملا حاورأ لوقتف «توملا دنع ىقالت حاورألا نأ ينغلب :لاق

 وأ بيط يف «تنك نيدسحلا يأ يقو ؟كاوأم ناك فيك :مهيلإ جرت

 .ءاکبلا هبلغ تح حلاص یکب مث :لاق ؟ثیبح

 نأ ن هللا دهاع ناک و- اهب نع دیز نب نارمع تنب ةنيمأ نع ١-

 لوط ىلاعت هللا ةعاط يلإ تببح ينإ :لاق :تلاق -ابلغتسم الإ ادبأ ليلب ماني ال

 ايندلا يف شيعأ ال نأ تيلاب ام «نآرقلا ةءارقو دوجسلاو ع وكر لا الولو «ةايحلا
 هتيأرف :تلاق .هللا هجر تام یتح كلذ ىلع ادوهج لزي ملف :تلاق “"اقاوف

 فيك و !ةينب اي :لاقف ؟انتقراف ذنم كب يل دهع ال !هبأ اي :تلقف «يمانم يف

 اي :تلقف :تلاق !!؟اهتملظو روبقلا قيض ىلإ راصو «ةايحلا قراف نم نيدهعت

 تدهمو «لزانملا انئوب !ةينب اي لاح ريح :لاق ؟انتقراف ذنم كلاح ضيكف !هبأ

 امف :تلق :تلاق .ةنحلا نم انقزرب حاريو انيلع ىدغي انهه نحنو «عجاضللا انل

 .كبك هللا باتكل ةوالتلا ةرثكو حاصلا ربصلا :لاق ؟اذه مكخلب يذلا

 .ةحارلا :قاوفلا )١(
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 يف ضايع نب ليضفلا تيأر :لاق -هيف يب هغامد معط دحجو تح ماص

 .كڳک هبر نم هل اريح دبعلل را مل :لاق «هتوم دعب يمانم

 يمانم يف دعس نب ديلخ تيأر :لاق «ةبيش يبأ نب ةبقع نع -۳

 كدهع ىتم :تلق .دكن ملو انقلفأ :لاق ؟تعنص ام :تلقف «هتوم دعب

 .مکانقراف ذنم هب انل دهع ال :لاق ؟نآرقلاب

 يمانم يق كرابملا نب هللا دبع تيأر :لاق «دشار نب رخص نع ٤-

 كبر كب عنص امف :تلق .ىلب :لاق ؟تم دق تسلا :تلق «هتوم دعب

 ؟يروثلا نايفسف :تلق .بنذ لكب تطاحأ ةرفغم يل رفغ :لاق كك

 ‹نيقيدصلاو «نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا نم كاذ «خب خب :لاق

 .اقيفر كعلوأ نسحو ‹نيلاصلاو ءادهشلاو

 يت يئاطلا دواد تيأر :لاق ‹«يهرملا ليغب نب صفح نع ٥-

 اهريخ تيار :لاق ؟ةرحآلا تيأر فيك !ناميلس ابأ اي :تلقف «يمانم

 :تلق :لاق .هلل دمحلاو «ريح ىلإ :لاق ؟هيلإ ترص امف :تلق :لاق .اريثك

 :لاق ؟هلهأو ريخلا بحي ناک هنإف «دیعس نب نایفسب ملع نم كل له

 .ريخلا لهأ ةحجرد ىلإ ريخلا هاقر :لاق مث «مسبتف

 بارتلا لكأ ىتح ينادمهلا ةرم دجس :لاق «يونغلا ثراحلا نع ٦-

 هدوجس عضوم نأک «همانم يف هلهأ نم لجر هآر تام املف :لاق .ههجو
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 مانملا ةلاسر تابیغملا بانک

 :لاق ؟كهح وب یرأ يذلا اذه ام :تلق :لاق .عملي يذلا بكو كلا ةئيهك

 ؟ةرحآلا يق كتلزام امف :تلق .ارون بارتلا لكأب دوجسلا عضوم يسك

 .نوتومب الو ءاهلهأ اهنع لقتني ال راد «ةلزغم ريخ :لاق

 الحر يمانم يق تيأر :لاق «يقيقدلا يراقلا بوقعي يبأ نع -۷

 ‹ينرقلا سيوأ :اولاق ؟وه نم :تلق «هنوعبتي سانلاو ءاليوط “"مدأ

 دشرتسم :تلق «يهحجو يف لکف ! هللا كمر ينصوأ :تلقف «هتعبتاف

 «هتبع دنع كبر ةمحر غتبا :لاقف «يلع لبقأف !هللا كدشرأ يندشرأف

 من كلذ لالخ يف هنم كءاحر عطقت الو «هتيصعم دنع هتمقن رذحاو

 .ينکر تو «لو

 نب نسحلا نا ؛ميمت ينب نم لحر ينثدح حڂاص نب هللا دبع نع -۸

 يلع سلجيو «هالصم يف يكبيف سلجي مث ءرحسلا ىلإ يلصي ناك حلاص
 ‹تتامف :لاق .راهنلاو ليللا يكبت مهمأ تناكو :لاق «هترجح يف يکبيف

 تلعف ام :تلقف «يمانم يف انسح تيأرف «نسحلا تام مث يلع تام مث

 :لاق ؟يلعو :تلق .دبألا رورس ءاكبلا كلذ لوطب تلدب :لاق ؟ةدلاولا

 الإ لكتن لهو :لوقي وهو ىضمف :لاق ؟تنأو :تلق .ريحخ ىلع يلع

 .!؟هوفع ىلع

 .رمسا يأ :مدأ )0(

 .سوبع يف رشكت :حولكلا (۲)
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 الحر نإ يل راج لاق :لوقي الاص تعم :لاق ‹ةنييع نبا نع ٩۹-

 الإ بنذ نم ترفغتسا رأ ملف :لاق «هلمع هيلع ضرعف «هحورب جرع

 نامر ةبح ىتح :لاق .وه امك هتدحو الإ هنم رفغتسأ م ابنذ رأ ملو «رفغ

 تعفرف يلصأ ةليل تمقو «ةنسح اهب يل تبتكف ءاموي اهتطقتلا تنك

 اموي تيطعأو «ةنسح اهب يل تبتكف « ىلصف ماقف «يل راج عمسف يتوص

 بنذ لك :لاق ؟تعنص ام :تلقف يحأ نبا تيأر :ةنييع نبا لاق

 يأ :تلقف «مونلا يف ارعسم تيأر :لاق «كامسلا نبا نع ٠-

 .ركذلا سلاح :لاق ؟لضفأ تدجو لامعألا

 يأ :تلقف «مونلا يف ليهك نب ةملس تيأر :لاق «حلحألا نع ١-
 رس

 .ليللا مايق :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا

 يمرضحلا رشب نب ءافو تيأر :لاق مرم يبا نب ركب يأ نع -۲

 :تلق .دهج لك دعب توحن :لاق ؟ءافو اي تلعف ام :هل تلقف «مانملا يف

 .هللا ةيشحخ نم ءاكبلا :لاق ؟لضفأ اهومتدجو لامعألا يأف

 نب هللا دبع تيار :لاق «ضايع نب ليضفلا نب دمحم نع -۳

 يذلا رمألا :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا يأ :تلقف «مانملا يف كرابملا

 ؟كب عنص ِءيش يأ :تلقف «معن :لاق ؟داهجلاو طابرلا :تلق .هيف تنک
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 مانملا ةلاسر تابيغملا بانك

 «ةنحجلا لهأ نم ةأرما ينتملكو «ةرفغم اهدعب سيل ةرفغم يل ترفغ :لاق

 .روحلا نم ةأرما وأ

 :لاق .مونلا ف دمحأ نب ليلخلا تيأر :لاق «رصن نب يلع نع ٤-

 هللا عنص ام :تلقف .ليلخلا نم لقعأ وه ادحأ ىرأ ال :مانملا يف تلقف

 دحب ۾ «ءيشب كي م ءيشب كي م هنإف «هيف انك ام تيأرأ :لاق ؟كب

 .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو «هلل دمحلاو « هللا ناحبس :نم لضفأ اعيش

 ينعي- مانملا ق صفح ابا تيأر :لاق «ةدعسم نب دامه نع ٥-

 «بهذ نم رصق باب ىلع ۍکتم وه اذإو «هتوم دعب -ةرسيم نب رمع

 .دهزلاب :لاق ؟اذه تيطعأ ءىش ياب :تلقف

 تابح ثالث ينم طقسف «انامر لكآ تنك «نامر تابح يتانسح يف

 .توسنلق يف اناك ريرح يطيح يتائيس يف تيرو «نهتلكأو «نهتذحأف

 ميقملا ميعنلا ةايح ىلإ كيدؤت لئالق امايأ ربصا :تلاق -اهلضف نم ركذو-

 .ناريجلا ةداسو «ناوحإلا حلاص عم

 انيلع مدقف نادابعب انك :لاق «ءامسأ نب ةيريوح يحأ نبا نع -۸

 «رحلا ديدش موي يق كلذو اهب تامف «دبعتم ةفوكلا لهأ نم باش
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 اذإف «رباقملا يق ينأك تيرأف تمنف «هزاهج يف ذحأن مث ""دربن :تلقف

 اهنم تفرشأف ‹«تقلفت ذإ اهيلإ رظنأل ينإف ءانسح ًالألتت رهوح ةبقب
 ال رمع ابأ اي هللاب :تلاقو «يلع تلبقأف ءانسح اهلثم تيأر ام ةيراح

 ترفحو «هزاهح يف تذحأف ءاعزف تهبتناف :لاق .رهظلا ىلإ انع هسهحت

 .هيف هانفدف «ةبقلا هيف تيأر يذلا عضوملا يف اريق هل

 ذإ «يلصأ مئاق ةليل تاذ انأ امنيب :لاق ءردكنملا نب دمحم نع -۹

 هيف تدهجحأ «هل اهاضرأو « هللا ىلإ لامعألا بحأ تملع ول :تلق

 «نوكي ال ارمأ ديرت كنإ :ليقف «يمانم يف تيرأف «يانيع ينتبلغف « يسفن

 .رفغي نأ بحي كك هللا نإ

 هدي يقو «ماتملا يق نسحلا تیأر :لاق ‹«ناطقلا بلاغ نع -۰ ٠

 ؟رحألا ميظع ريسي رمأب ينرم :تلقف ءاهب رمغ نم هيدي حسم ناحير

 .امهب بلقنا «كناسلب ركذو ‹كبلقب ةحيصن :لاقف

 سيق دبع نب رماع تيأر :لاق «یٹیللا ىلعي نب كلملا دبع نع ١-

 .هللا هجو هب ديرأ ام :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا يأ :تلقف «مونلا يف

 يق يئاسكلا تيأر :لاق «يساؤرلا ديح ينثدح حون نب دواد نع -۲

 ينحر :لاق ؟ءيش يأب :تلق .ةنجلا ىلإ :لاق ؟ترص ام ىلإ :تلقف «مونلا

 مكنع اودربأ مهوقو دربلا يف لوحدلا :داربإلا نم وهو رحلاو جهولا راسكنا :داربإلا )١(

 .اهرح رسكني ىتح اوريست ال يأ ةريهظلا
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتك

 .هل وعدو «هيلع محرتأ ايؤرلا هذه تيأر ذنم !دنه ابًأ اي :ديمح لاق .نآرقلاب

 نيكسم نب بويأ ءالعلا ابأ تيأر :لاق «نوراه نب دیزی نع -۳

 :لاق ؟اذامب :تلق .ينع افع :لاق ؟كبير كاب لعف ام :تلقف «مانملا يق

  كاذ ‹«تاهيه :لاق ؟ناذاز نب روصنم تيأر :تلقف .ةالصلاو موصلاب

 .دیعب نم هروصق یرن

 اضرم تضرم اهنأ ؛ناجيب ةنبا ةبؤر نع فذح نب ةريغم نع ٤-

 تكر حت اهنإ مث ءاهونفکو اهولسغف «مهسفنأ يف تتام ىتح «اديدش

 «نوفاخت متنك ام رسيأ رمألا تدحجو ينإف ءاورشبأ :تلاقف «مهيلإ ترظنف

 .كرشم الو رم نمدم الو «محر عطاق ةنجلا لدي ال تدحوو

 ي تآ ينا :لوقي يبا تعم :لاق «نامیلس نب رمتعم نع ٥-

 ةوق نإ !ناميلس اي :لاقف -مهدجسم ةيحان ىلإ رمتعم راشأو- يمانم

 .هبلق يف نمؤملا

 ايعأ املف ءانعم يبص ةزانج ىلع لحر ىلص :لاق «مامه نع ٦-

 نيصرق اوطعأ هباحصأ نأ مانملا يف ىأرف «دقرف «هباحصأ رظتني سلح

 .ادحاو اصرق وه يطعأو «نيصرق

 «فراجلا نوعاط يف ةيراج تكله :لاق «ةماعن نب ديزي نع -۷

 ؟ةرحآلا نع ينيربخ !ةينب اي :امط لاقف «مانملا يف اهتوم دعب اهوبأ اهيقلف

 الو نولمعتو «لمعن الو ملعن «ميظع رمأ ىلع انمدق !هبأ اي :تلاق
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 ةفيحص يف «ناتعكر وأ ةعكر وأ «ناتحيبست وأ ةحيبستل هللاو «نوملعت

 .اهيف امو ايندلا نم يل بحأ يلمع

 اميف ريبج نب ديعس تيأر :لاق «هيبأ نع كلام نب ميمت يأ نع -۸

 لولا رمال بلع لوا مالاب كیلع اتام اب :لوق احس یل مادا یر

 يأ ا أر :لاق دمحم نب ردكنملا نع -۹

 اذإو «لمعاف ردقت ءيش أ :لاق ؟لضفأ تدحو ربلا لامعا يأ !هبأ

 .كسفن دهجاف مارحلا دلبلا تلحد

 اهدحأ لاقف «قوسلا ىق نالحر ىقتلا :لاق «ةبالق يأ نع ٠-

 العفف «سانلا ةلفغ يف ىلاعت هللا اوعدن تح لاعت !ىحأ اي :هبحاصل

 ةيشع انل رفغ هللا نأ ترعش !يحأ اي :لاقف «همانم ين هاتأف اهدحأ تامف

 قوسلا يف انيقتلا

 ىلع انضرع انأك تيأر :لاق «ةرسيم يبأ نع لئاو يبأ نع -۹

 اذإ لئاو وبأ ناكف .ةرفغملا مهتعسو مث «ضعب نم انضعب صقأف «هلل

 .!!؟ةرسيم بأ ايؤرب فيكف :لاق ثيدحلا اذهب ثدح

 نم ايلع ةجرد تلخد ينأك يمانم يق تيأر :لاق «ريثك نع -۲

 يف دجسملا ءاسن نم تايسنب انأ اذإف «بحعتأو اهب فوطأ تلعجف «ةنجلا

 ؟ةجردلا هذه نتغلب مب :تلق مت «نهيلع تملس تح تبهذف «اهنم ةيحان
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 «ينبا سرفا يل ”تقفنف طابر یف تنک :لاق «لیبق يبا نع -۴۳

 تلحدأف «ينازيم ىلإ يب يت هنا مانملا يق تير م ‹«نينس كلذ دعب تمقأف

 ءاهفرعأ هنيعب يسرف اذإف ؛يرجأ بتكف «نازيملا يب لقاتف «ةفك ىف

 .تححرف نازيملا ةفك يف ىعم تلحدأ

 ةيدابلا لهأ نم لحر یار :لاق «میرم يبا راسي نب ملسم نع -

 :ليق ؟م :لاق "”میلم ريغ سودرفلا نانج يف نیشمتل :هل لاقي هنأ مانملا يق

 يقست نأ :ليق ؟كلذ ةيآ امف :لاق .ميئللا نع كضارعإو «ميتيلا كماركإي

 .هلبإ هنم ع ركأف لئاس ءاع. وه اذإف “الاح نعظف ع رکلاب ادغ كلبإ

 هاقلتف «هب بهذ دق هنأ هل رمع نبا یأر :لاق «عفان نع -4

 لاق .ليللا نم يلصي ناك ول «لحرلا معن هعد “عارت نل :لاقف «كلم

 .ليللاب ةالصلا ليطي 4ظ هللا دبع ناك و :عفان

 ءرانلا ىلإ يب قلطنا هنأك مونلا ف تيأر :لاق 4ظ رمع نبا نع ٦-

 .مهفرعأ لسالسلاب نيقلعم الاحر تيأرو «رقبلا نورقك نورق اه منهج تیأرف

 نأك مانملا يف تيأر :لاق «نسحلا يحأ نبا نع ءاقسلا رحب نع -۷

 .تتام يأ :تقفن )١(

 .موللا قحتسا :میلم (۲)

 .عرك كاسم وأ ريدغ يف عمتجا اذإ ءامسلا ءال برعلا لوقت :عرکلا (۳)

 .راسو بهذ يأ :نعظ )٤(

 .عرفت يأ :عارت )١(
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 ءاميظع ارمأ تيأرف « هللا ىلع نوضرعي سانلا نأكو «تماق دق ةمايقلا

 يب اهحوتف « يعبضب اذخأف ناكلم ينردتباف «يب يعد ذإ كلذك انأ امنيبف

 ىلع بظاوي ناك لحر اذه «هودر :لاق مث «رانلا ىلإ يب رمأف «هللا ىلإ

 .يدضع ملأ دحأ انأو ءانامز تشكمف «ينع يلخف :لاق «ةعمحجلا

 ریکبلل ناکو :لاق «ریکبلا نب سای نب یسیع نب یسوم نع -۸
 ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا (....) نأ هثدح «اردب اودهش دق نينب ةعبرأ

 ةالص ؟ةميظع ةالص ىلع كلدأ :اه لاقف مونلا يف اهءاج اهابأ نأ هتثدح

 .سمشلا لاوز نيح يهو «لاصآلا

 :هل لاقف «مونلا يف هل ابحاص ىأر هنأ ؛نانس نب هللا دبع نع -۹

 عوكر لا ينعي- دجسملا تادجسب كيلع :هل لاقف ؟لضفأ تيأر ءيش يأ

 .-دجسملا يق

 :لاقف «مئانلا ىري اميف هل اخأ لحجر یر :لاق «نسحلا نع -۰

 ؟لضفأ متدحو نآرقلا يأف :لاق .نآرقلا :لاق ؟لضفأ متدحو لمعلا يأ

 .هللا الإ هلإ ال :لاق

 اهابأ نأ يمأ ينتثدح :لاق «ةيريوحلا يبأ نب كلملا دبع نع ٠١-

 ريخ انإ :لاق ؟هبأ اي تنأ فيك :هل تلاقف ءاهمانم يف هتأرف نطب نم كله

 املف «سورعلا فز هب فزي هتيأر «ينبجعأ لحر انءاج دقو «قزرن ءايحأ
 اند املک «ةاخرم روتس ىلا یھتنا قح هب كلسي ثیح هتعبتا هب كلس
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 م :تلقف «هنيبو ينيب ليحف «روتسلا تيحخرأف «لحخدأف «روتسلا تعفر

 لحر اذه نكلو «ىلب :اولاق !!؟ءادهشلا نم تسل ؟هنيبو ىنيب نولوحي

 .هحاوزأ ىلإ لحد هللا ليبس يف لتق

 رانيد نب كلام تام ةليل تيأر :لاق «نوميم نب يدهم نع - ۲

 .ةنحلا ناكس نم حبصأ رانيد نب كلام نإ الأ :يداني ايدانم نأك

 يليقعلا ليدب تام ةليل تيأر :لاق «نوميم نب يدهم نع ۳ ١-

 .ةنحلا ناكس نم حبصأ يليقعلا ليدب نإ الأ :لوقي الثاق نأک

 ءاشمع ازوجع تیر :لاق «يودعلا دايز نب ءالعلا نع - ٤

 نم كذيعي ال هللاو ال :تلاق .كرش نم هللاب ذوعأ :تلقف «يب ةقلعتم

 لاق .ايندلا انأ تلاق ؟تنآ نمو :تلقف :لاق .مهردلا كرتت ىتح يرش

 .هیدی ين ام ضعب تدشف :ماشه

 ةهوشم ازوجع ايندلا تيأر :لاق «شایع نب رکب يأ نع ٥-

 مرم نب ىسيع تيأر :لاق «هيبأ نع فوكلا نسحلا يأ نع ٠٠١-
 ءاغيش يمتاخ ىلع شقنأ نأ ديرأ ينإ :هتملكف ءةعامج يف مونلا يف ا

 ؛ نيبملا قحلا كلملا ءهللا الإ هلإ ال :هيلع بتكا :لاقف ؟هشقنأ اعيش ىنرمف

 .نسحلا متاخ شقن اذه ناكف :لاق .نزحلاو مهلا بهذت اهنإف

 «موق ىلإ تسلجف «دجسملا تلحد لاق «يعيرلا دلاح نع ۷ ٠
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 اوداع ىتح «ثيدحلا مهب یرح مث ءاوفکف «هنع مهتیهنف الحر اورکذف

 يف تيأر ليللا نم ناك املف هرمأ نم ءيش ق مهعم تلحدف «هركذ ىلإ
 قبط هعم «ادح ليوط هنأ الإ لحرلا هبشي اليوط دوسأ ايش نأك «مانملا

 «ريزتخلا محل لكا :تلقف «لك :يل لاقف ريزاخ محل هيلع «ضيبأ فالح

 «ةديدش ةراهتنا ينرهتنا «لك :يل لاقو «يافقب ذحأف :لاق «هلکآ ال هللاو

 هيقلأ نأ "قرفأو «هغيسأ الو هكولأ تلعجف «يمف يف هسدو
 لكا ام ةليل نيئالثو اموي نيثالث تشکم دقل «هفولحمبف :لاق « تظقيتساف

 .يمف يق محللا كلذ معط تدجو الإ ؛اماعط

 هبتاع اريح دبعب هللا دارأ اذإ :لاق «يبضلا لصاو نب ريم نع -۸

 .همون يق

 .هكلعأو هغضمأ يأ :هكو لأ )١(

 .فاحأ يأ :قرفأ (۲)
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 مانملا ةلاسر تانيغملا اتك

 همون يف ا هللا لوسر یار نم

 :تلقف «مانملا يف «هللا لوسر تيأر :لاق هل رمع نع-۹

 ؟مئاص تنأو لبقملا تسلأ :لاقف «يلإ تفتلاف ؟[يأش] ام !هللا لوسر اي

 .تیقب ام مئاص انأو ةأرما لبق ال هديب يسفن يذلاوف

 ملسأل هل و نامثع يحخأ تيتأ :لاق هلو ن مالن نب هلا دبع نع ۰

 لوسر تيار !يحأ اي ابحرم :لاقف «هيلع تلحدف ر وصح وهو هيلع

 اي :لاقف -تيبلا يف ةحوحخو :لاق- "ةحوخلا هذه يف ةليللا لب هلل

 هيف ولد [يلدأف] «معن :تلق ؟كوشطع :لاق .معن :تلق ؟كورصح نامثع

 ‹ يفتك نيبو ييدٿ نيب هدرب دجأل نإ قح تیور تح تبرشف ءءام

 نأ ترتحاف «ءاندنع ترطفأ تش نإو «مهيلع ترصن تش نإ :يل لاقو

 .!للا هحر مويلا كلذ لتقف «مهدنع رطفأ

 هللا لوسر نإ :ه4ڪ يلع يل لاق :لاق هڪ يلع نب نسحلا نع ۱١-

 ؟كتمأ نم تيقل ام !هللا لوسر اي :تلقف «يمانم يف ةليللا يل حنس لل

 مهدبأو «مهنم يل ريخ وه نم مهب ينلدب مهللا :تلقف .مهيلع عدا :لاق

 .لحرلا هبرضف جرخف «ينم ممن رش وه نم يب

 .هيلع اوجرح نيذلا راوثلا هرصاح يأ :زوصحم )١(
 .باب اهيلع بصني نوتيب نيب نوكت ةريبكلا ةذفانلاك ريغص باب يه :ةحخوخلا (۲)

(f)يل ضرع يأ :حنس  . 

OTO _ 



ET FS Fa C E FN Fp FT, DEITIES 

 :لوقي وهو «مونلا يف يب يبنلا تيأر :لاق «ليضف نب دمحم نع -۲
 .هلوسرو هللا بحب هنأ وأ «هبحي هلوسرو هللا نإف ؛نوع نب هللا دبع اوروز

 تأرقف «مونلا ف يب يبلا تيأر :لاق «ةلقصم نب ةبقر نع ٣-

 اعلا تلاق ج :لقت ال :لاقف [«ترس] 4 انماء ُباَرْعَألآ تلاق ط :هيلع

 .4 انماء ٌباَرَعألأ تلاقو » :لق 4 انماء

 !هللا لوسر اي :تلقف هب يبنلا تيأر :لاق «فيصحخ نع ٤-

 .دوعسم نب هللا دبع دهشتب كيلع :لاق ؟دهشتلا يف انيلع فلتحا

 ءالضفو ةدابع هنع ركذ خيش نع بوقعي نب ميهاربإ نع -°
 ضرعأف «يل رفغتسا !هللا لوسر اي :تلقف «مونلا يق ييي يبلا تيأر :لاق

 نب دمحم نع انثدح ةنييع نب نايفس نإ !هللا لوسر اي :تلقف «ينع

 ال :تلقف طق «ائيش لأست مل كنأ كنع هللا دبع نب رباح نع ردكنللا

 .!كل هللا رفغ :لاقف «لبقأف

 لوسر اي :تلقف «مونلا يف يب يبلا تيأر :لاق «نايفس نع ١-

 .امهب ىذأت ةكئالملا :لاق ؟موثلاو لصبلا يف لوقت ام !هللا

 زط ةشئاعو يلعو «مونلا يق ب يبلا تيأر :لاق «ريرح نع -۷

 .[نامصتخي] اناك امك نامصتخي هيدي نیب

 هظفحي ړل دانساب [......... | هب يلهابلا رامع نب رذنملا نع -۸
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 مانملا ةلاسر تابنغملا باتک

 نإ امأ «رمأ امكنيب نوكيس هنإ امأ :دل ةشئاعو يلعل ب يبنلا لاق :لاق

 .امكل رفغيس هلل

 «لحر ينبحصف اجاح تحرحخ :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۹

 ء5 يبلا ىلع ىلص الإ ؛ءيج الو «بهذي الو «دعقي الو «موقي ال ناکف

 «ةكم ىلإ تاينس لوأ تحرح «كلذ نع كربحأ :لاقف «كلذ يف هل تلقف

 «تآ يناتا ذإ مئان انآ انيبف «لزانملا ضعب يف انكف ءانفرصنا املف «يبأ يعمو

 ءاروعذم تمقف :لاق «ههجو دوسو «كابأ هللا تامأ دقف «مق :يل لاقف

 ينلحدف :لاق «هجولا دوسأ تيم وه اذإو «يبأ هجو نع بوثلا تفشكف

 ىلع اذإف «تمنف «ينيع ينتبلغ ذإ «مغلا نم كلذ ىلع انأ انيبف «كاذ نم

 «هنيعب نعو «هيلجرو هسأر دنع «ديدح ةدمعأ مهعم نادوس ةعبرأ يأ سأر

 ءاوحتتفا :مه لاقف «نيرضحأ نيبوث يف هجولا نسح لحر لبقأ ذإ «هلامشو

 دقف مق :يل لاقف «يناتأ مث «هديب ههجو حسمف «ههجو نع بوثلا عفرف
 .دمح انا :يل لاقف ؟يمأو تنأ يبأب تنأ نم :تلقف «كيبأ هجو هللا ضيب

 «هجولا ضيبأ وه اذإف «يبأ هحو نع بوثلا تفشكف «تمقف :لاق

 لب يبنلا ىلع دعب ةالصلا تكر ت امف «هتنفدو «هنأش نم تحلصأف

 نب رمع ىلإ ءاج الحر نأ ؛نامرلا بحاص مشاه يبأ نع ٠-

 هيلإ اوكشت مشاه ونبو «مانملا يق يب يبنلا تيأر :لاقف زيزعلا دبع

 .؟زيزعلا دبع نب رمع نيأف :لاق «ةحاحلا
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 :لاقف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ءاج الحر نأ ؛مشاه يبأ نع ١-

 لبقأف «هلاش نع رمعو «هنيمب نع ركب وبأو «مانملا يف ب يبنلا تيأر
 تلمع اذإ !رمع اي :كل لاقف «سلاح هيدي نيب تنأو «نامصتخي نالحر
 هذه تيأرل هللاب رمع هفلحتساف -رمعو ركب يبأل- نيذه لمعب لمعاف

 .رمع ىكبف فلحف ءايؤرلا

 همر يروثلا نايفس يديب ذحأ :لاق دمحم نب مساقلا نع -۲

 ثيدح نع هلأسف «ةرصبلا لهأ نم مامه ابأ نكي لحجر ىلإ انمقف هلل

 :لاق «هتصق نم ركذو «يجلا نم لحر ينثدح :لاقف «زيزعلا دبع نب رمع
 «يناتأف ي يبلا تيرأف «نينس ثالث جحلا يقزري نأ ىلاعت هللا تلأس

 .هب جحأ ام يدنع سيل هنأ تركذف «تهبتناف «ماعلا مسوملا رضحا :لاقف

 لثم تلقف «تهبتناف كلذ لثم يل لاقف «ةيناثلا ةليللا يف يناتأف :لاق

 ؛يناتأ وه نإ :يسفن يف تلق تنكو :لاق .ةثلاثلا ةليللا يناتأف :لاق .كلذ
 عضوم رظنا «ىلب :لاقف كلذ تلقف :لاق .هب جحا ام يدنع سيل :تلق

 :لاق «كيبأل وأ كدحجل اعرد هيف نإف «رفتحاف كراد نم اذكو اذك

 اهنع تعفر اهنأك ع رد اذإف «عضومل كلذ ترفتحا مث «ةادغلا تيلصف

 دبرملا تيتأ مث «مهرد ةئامعبرأب اهتعبف اهتحرحأف :لاق .يديألا

 يل اباحصأ تدعوو «جاحلا هب ًايهتي ام تأيهتو «ةقان وأ اريعب تيرتشاف

 .لبإلا سبح :دبرملا )١(
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 تبهذف ‹فارصنالا تدرأ ê مسوملا تدهش تح مهعم تحرخف

 ينتبلغ ذإ رجحلا يف يلصأل ين ‹«حطبألا ىلإ يريعب تمدق دقو «عدوأل إف

 ‹كيعس كنم لبق دق هللا نإ !اذه اي :يل لاقف لي ىبنلا تيرأف «يانيع

ع نب رمع :ءامسأ ةثالث اندنع كل نإ :هل لقف ءزيزعلا دبع نب رمع تئا
 دب

 " ںاکملاو 'فيرعلاب كدي دش ‹«ىماتيلا وبأو ‹نينمؤملا ريمأو «زيزعلا

 هللا ةكرب ىلع اوضما :مهه تلقف «يباحصأ تيتأف تهبتناف :لاق

 مهعم تيضمف «ماشلا ىلإ جر ةقفر نع تاسو يرعب يآرب تذحأو

 ‹اهب تيصوأو يتقان تخنأف «هلزنم نع تلأسف «قشم د لإ تیهتنا تح

 :تلقف «رادلا باب ىلع دعاق لحر اذإف ءراهنلا فاصتتا لبق كلذو

تمأ ام وأ «كعنمأ ام :لاقف ‹«نينمؤوملا ريمأ ىلع يل نذأتسا !هللا دبع اي
 عن

 ناک تح سانلاب هلغاشت ينعي «هنأش نم ناک كربحأ ينكلو ‹ڭكيلع

 لوسر انا :تلق ؟تنأ نم :يل لاقو «تلحد الإو تربص نإف «ةعاسلا

 يقتسي وه اذٳو ‹هيعبصإ يق العن اذإف هيلإ ترظنو :لاق .لب هللا لوسر

و هيلع تملسف سلح مث هيلعن یقلأف یحنت ينآر املف «ءاملا
 ‹«تسلح

 ينب نم :تلق ؟تنأ نمم :لاق .ةرصبلا نم لحر :تلق ؟تنأ نمم :لاقف

 فرعتيو مهرومأ يلي سانلا نم ةعامحلا وأ ةليبقلا رومأب ميقلا وه :ريثألا نبا لاق :فيرعلا )١(

 رانلا يف ءافرعلا هلوقو رانلا يف ءافرعلاو قح ةفارعلا :ثيدحلا يف يور مهلاوحأ هنم ريمألا

 .ةبوقعلا قحتساو مأ هقحب مقي م اذإ هنإف «ةنتفلا نم كلذ ف ال ةسايرلل ضرعتلا نم ريذحت

 .راشعلا وهو سكاملا اهذحأي يتلا ةبيرضلا وهو ةيابحلا :سكملا (۲)
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 فيك ؟تيزلا فيك ؟ریعشلا فيك ؟مكدنع ربلا فيك :لاق .نالف
 ققتح نبللا ركذو «عابت يتلا عاونألا هذه دع تح ؟رزبلا فيك ؟نمسلا

 :يل لاق مث ءىلوألا ةلأسملا ىلإ ينداع ءاذه نم غرف املف [يطرلا] رکذ

 ام الإ كتيتأ ام !نينمؤملا ريمأ اي :تلق ؟ميظع رمأب تعج دق !كحبيو

 نأكف :لاق «هيلإ يئيج ىلإ ايؤرلا ندل نم يايؤر تصصقأ مث :لاق تیأر

 :لاق .ال :تلق .كيساوأف يدنع مقأ كحيو :لاق .هدنع ققحت دق كلذ

 ام ريغ يئاطع نم قبب مل :لاقف ءارانيد نوعبرأ اهيف ةرص جرحأف «لحدف

 لوسر ةلاسر ىلع ذحآ ال هللاو ءال :تلق :لاق .اهيف كيساوم انأو «ىرت
 لإ ماقف «هتعدوف :لاق .هدنع قدصي كلذ ناكف :لاق .ادبأ اعيش يي هللا

 «ةرصبلا ىلإ تعحرف «هنيع تعمدو «رادلا باب ىلإ يعم ىشمو «ينقنتعاف

 املف ءايزاغ تحرخف زيزعلا دبع نب رمع تام :يل ليق مث ءالوح تثكمف

 لو ينفرع دق يل نذأتسا ناك يذلا لحرلا اذإ «مورلا ضرأ يف تنك

 دبع ضرم «كايؤر قدص ىلاعت هللا نأ تملع :لاق مت «يلع ملسف «هفرعأ
 يتلا يتعاس تناك اذإ ناكف «ليللا نم وهو انأ هبقتعأ تنكف هنبا كلملا

 ماقو «تمنف انا تبهذ هتعاس تناك اذإو «يلصيف بهذي هدنع نوكأ

 ءاكب تعم ذإ يلايللا نم ةليلل ينإ هللاوف :لاق .يود بابلا ىلعو «يلصي
 ‹«ثدح كلملا دبعب ثدح له !نينمؤملا ريما اي :تلقف ءايلاع اديدش

 نأ كملعأ :لاقف «بابلا حتفف هنع يرس هنإ مث «يتلاقمل ثرتكي ال لعجف

 .هتلاقم يل لاقف ي هللا لوسر يناتأ «يرصبلا ايؤر قدص ىلاعت هللا
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 الحر نأ يغلب :لاق «لجر ينثدح ديمحلا دبع نب نامثع نع ٣-

 ىلإ قلطنا :لاقف ليَ يبلا تيأرف «تسعن ذإ ةبعكلاب فوطأ انُأ انيب :لاق

 ءامسآ ةا اندنع هعسا نإ هربحأو مالسلا هئرقأف زيزعلا دبع نب ع

 وه ناف «لاصح ثالث انل ظفحب هرمو «يدهمو رباحجو رمع :اندنع

 «ىماتيلا لاومأ ةلكأ مهنإف ؛ءافرعلا هايندو هنيد هللا ظفح ؛نهظفح

 تيأر مث سحنلا ةلكأ مهنإف ؛نيراشعلاو “ ابرلا ةلكأ مهنإف ؛نيلبقتماو

 املف «هيلإ تصحخشف «يندعوأو ينربزو كلذ لثم يل لاقف «ىرحأ ةرم

 نم :لاقف «نينمؤملا ريما ىلع نذأتسا :تلقف «هبحاح تقل تمدق

 ‹«كلذ ركنأ هنأكف :لاق .كيلإ لي هللا لوسر لوسر :لق :تلقف ؟تنأ

 ريمأ ىلع لحخدف «سانلا هوجو نم ناسنإ رم نأ ىلإ اممل هب نأ نظو

 هربخأف لجرلا لخدف ءاذه لوقي ام عما :بجاحلا هل لاقف «نينمؤملا

 ناسنإ ىطعي ال نأ هناکم بتکف «یأر ام هربخأف «هيلع لحخدأف «كلذب

 1 :لاق مث «يغبني ام نيراشعلاو نيلبقتملا يت بتكو «هدي يق الإ هءاطع

 اغنإو «لاملا يف ينغ انأ :لاق .تغش نإ يلام نم وأ ءهللا لام نم كيطعن

 .اذه تصحخش شذ

 ابر لضفلا كلذف ىطعأ ام رثكأ ةيابج وأ جارخب لبقتي نأ وهو ةلابقلا نوذحأي نيذلا يأ (۱)

 اهنإف تالابقلاو مكايإ :سابع نبا نع ثيدحلا يف يور دقو سأب الف عرزو لبقت نإف

 .ابر اهلضفو راغص

 .سجنلا :ةياور يف (۲)
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 :تلاق ءزيزعلا دبع نب رمع ةأرما كلملا دبع تنب ةمطاف نع ٤-

 تيأر دقل :يل لاقف «زيزعلا دبع نب رمع يب هبتناف ليللا فوح يف تق

 تنك ام :لاق ءاهب ينربخأف !كءادف تلعج :تلقف :تلاق .ةبجعم اير

 جرخف ءةالصلل هنذآ ءا رجفلا علط املف :تلاق «حبصأ تح كربحأل
 ينربحخأ :تلقف «هتولخ تمنتغاف :تلاق .هسلحج ىلإ داع مث سانلاب ىلصف

 ضرأ ىلإ تعفد ينأك مئانلا ىري اميف تيأر :لاق ؟تيأر يتلا ايؤرلاب

 ‹ةضفلا هنأك ضيبأ رصق اهيف اذإو ءرضحأ طاسب اهنأك «ةعساو ءارضح

 ركبوبأ نيأ :يداني «رصقلا كلذ نم جرح دق جراح اذإف «نبللا هنأك وأ

 رحآ جرح مث «رصقلا كلذ لحد ىتح لبقأ ذإ ؟ةفاحق يبأ نب نب قيدصلا

 رعآ جرح مث ءرصقلا لحد تح رع لبقأف ؟باطخلا نب رمع نیا يدادب
 رحآ نإ مت  ءرصقلا كلذ لحد ىتح لبقأف ؟نافع نب نامثع نيأ يداني

 ي تلا كلذ لعد تح لاف ؟بلاط يآ نب يلع نی :یدانف چرخ

 ىح تمقف :رمع لاق ؟زيزعلا دبع نب رمع نيأ :یدانف جرخ رحآ نإ

 تلقف «هلوح موقلاو لي هللا لوسر ىلإ تعفدف :لاق .رصقلا كلذ تلحد
 باطخلا نب : رمع يبأ بنح ىلإ تسلحف ؟سلحجأ ني :يسفن نيبو ينيب

 «هراسي نع رمع اذإو ب هللا لوسر نيب نع ركب وبآ اذإف ترظنف 4#
 :تلقف «لحر ركب يبأ نيبو ل هللا لوسر نيب اذإف لَ هللا لوسر تلمأتف
 اذه :لاق ؟ركب يأ نيبو لل هللا لوسر نيب يذلا لجرلا اذه نم !هبأ يأ

 :رون نم بحجح هنیبو ينيبو «فتهي افتاه تعمسف کا رم نب یسیع
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 .هيلع تنأ ام ىلع تبثاو «هيلع تنأ ام كسمت !زيزعلا دبع نب رمعاي

 ‹رصقلا كلذ نم تحرخف تمقف «جورخلا يف يل نذأ هنأك مث :لاق

 ‹رصقلا كلذ نم جراخ وهو نافع نب نامثعب انأ اذإف «يفلخ تفتلاف

 جراح هرثٳ يف بلاط يبا نب يلع اذٳو «ير ينرصن يذلا هلل دمحلا :لوقي

 .يبنذ يل رفغ يذلا هلل دمحلا :لوقي وهو ء«رصقلا كلذ نم

 ركب وبأو 4 هللا لوسر تيأر :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع ٥-

 يلعب يتأ ذإ سلاح انأ انيبف «تسلحو تملسف «هدنع ناسلاح رمعو

 عرسأب ناك امف رظنأ انأو «بابلا امهيلع ”فيحجأو اتيب الحدأف ةيواعمو

 نأ عرساأب ناك امو «ةبعكلا برو يل يضق :لوقي وهو يلع جرح نأ

 .ةبعكلا برو يل رفغ :لوقي وهو هرثإ ىلع ةيواعم جرح

 نأك مانملا ف تيأر :لاق «يريبزلا نمحرلا دبع نب ديعس نع ٠-

 :لاق ؟ءالؤه نم :تلقف .نوقلطنم ميظع داوس اذإو ءاورشح سانلا

 :اولاق ؟نوقلطني نيأف :تلق لَ هللا لوسر باحصأ نم نولتتقملا ءالؤه

 ىلإ اوراص ذإ حامرلاب نونعاطتي مه انيب !هللا ناحبس :تلق .ةنجلا لإ

 .هللا ةحر نم ركنت امو :اولاقف :لاق !!؟ةنجلا

 :تلقف «مونلا يف ك هللا لوسر تيأر :لاقف «نيعط وهو ‹رصعلا

 .امهيلع در يأ :فيجأ )١(
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 ءوس مسا لكب ىلوأ مه :لاق !؟دوهي انإ نولوقي اموق نإ !هللا لوسر ای
 ؟وه نم :لاق ؟كيلع ةالصلا رثكي الحر نإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق
 .اعرك اماقم هل دعأ هللا نإ «مرج ال :لاق .تاحنلا ملسم :تلق :لاق

 نب [....... ] :لاق «يدهم نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع -۸

 :تلقف «مانملا يق يب يبنلا تيأر :لاق هام دق نالف ينثدح «ةيواعم

 :لاقو ءاعدو «هيعارذ نع رسحف «سلجف :لاق .يل عدا !هللا لوسر اي
 .!ريخب انل متحا مهللا :هب وعدت ام لح نکیل

 ال :لاقف هلظ دوعسم نبا لجر يقل :لاق «مامت نب ةملس نع -۹
 «عفترم ربنم ىلع ل يبنلا تيأرو «ةحرابلا كتيأر ءاركذم املاح مدعي

 .يدعب تيفح دقلف «يلإ مله !دوعسم نب اي :لوقي وهو «هنود تنأو
 ىلإ جرخت نأ كيلع تمزعف :لاق .معن :تلق .هتيأر تنأل هلآ :لاقف
 ةالصلا لحرلا دهشف «تام ىقح امايأ الإ ثبل امف « يلع لصت ىح ةنيدملا

 .هيلع

 بط سابع نبا ظقيتسا :لاق «ناعدح نب ديز نب يلع نع ٠- 

 نب ای الح :هباحصأ هل لاقف «هللاو نیسحلا لتق :لاقو «عحرتساف همون نم
 1 :لاقف «مد نم ةحاحز هعم لي هللا لوسر تیر :لاق !الح سابع

 ءامدو «همد اذهو «نيسحلا ينبا اولتق ؟يدعب نم يتمأ تعنص ام ملعت
 كلتو «هيف لاق يذلا مويلا كلذ بتكف :لاق كبك هللا ىلإ اهعفرأ « هباحصأ
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 مانملا ةلاسر تابيغملا بانك

 هنأ ةنيدملاب ربح مهءاج ىتح «ءاموي نيرشعو ةعبرأ الإ اوثبل امف «ةعاسلا

 .ةعاسلا كلتو «مويلا كلذ لتق

 ثعشأ مونلا يف ج هللا لوسر تيأر :لاق هظ د سابع نبا نع -۱

 مد :لاق ؟اذه ام !هللا لوسر ای :تلقف «مد امهیف ناتروراق هدیب ربغأ

 دق نيسحلا اذإف اورظنف :لاق .مويلا ذنم هطقتلأ لزأ مل «هباحصأو نيسحلا

 .مويلا كلذ يف لتق

 دنع انأ انيب :لاق «راطعلا ةزمح يبأ عيبرلا نب قاحسإ نع -۲

 ىري اميف ةحرابلا تیر ينإ !ديعس ابأ اي :لاقف لحر هءاج ذإ نسحلا

 «دورب نم ةبج كيلعو تلبقأف «ميلس ينب ةبحر يلي ام لب يبنلا مئانلا

 مث «رشبأ مث ءرشبأ :هل اولوق :لاق .البقم نسحلا اذه !هللا لوسر اي :ليقف

 نم» :لب هللا لوسر لاق !كنيع هللا رقأ :لاقو «نسحلا نيع تعمدف .رشبا

 '«يتروص يف لغمتي نأ ناطیشلل سیل «ينآر دقف مانا يف ينآر

 ميت نم ةأرما يتثدح «ماعطلا بحاص متاح يأ ديوس نع -۳

 تيأر :تلاق -اهنم دبعأ اهنامز يف نكي مو «ةرصبلا لهأ دابع نم- هللا

 مكيفو انيتفتستأ :اولاقف «ةضاحتسملا يف يتفتسأ ينأك مئانلا ىري اميف

 .!؟لیربج متاح هدي فو «نسحلا

 ةضور ي لإ هللا لوسر ىر هنأ ؛ زيزعلا دبع نب رمع نع ٤-

 .رباج نع ۱۷۷٦/٤ ملسمو سنا نع ۲۰۹۸/٦ يراخبلا هج را «عیحص ٹیدح )۱(
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 «مدلا نع عرف «مدلا نع عرف «يتمأ رمأ يلتس كنإ :هل لاقف «ءارضحخ

 .رباح هللا دنع كمساو «زيزعلا دبع نب رمع سانلا يف كما نإف

 نب بهو ءاسلج نم ءاعنص لهأ نم خيش انثدح رفعج نع -°
 نيأ !هللا لوسر اي :تلقف «مانملا يف يب هللا لوسر تيأر :لاق «هبنم

 امأ !هللا لوسر اي :تلقف :لاق .ماشلا وحن هديب يل ًاموأف ؟كتمأ ءالدب

 «نانس يأ نب ناسحو «عساو نب دمحم «ىلب :لاق ؟دحأ مهنم قارعلاب

 .هنامز يف رذ يأ دهز لثع. سانلا ق ىشم يذلا «رانيد نب كلامو

 ِءالدب اوم و «دابعلاو ءايلوألا مهو حالصلا ی نوزربملا مهو نيحلاصلا نم موق :ءالدب (۱)

 .خلاصلا فلسلا نم اولدبأ مهنأل لادبأو
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 هظنحف ءاعد مونلا يف ىأر نم

 بحأ تنك :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع ٦-

 ؟ةوعد ةصاخ نم له !ركب ابأ اي :تلقف «مونلا يق هتيأرف «يرهزلا ءاقل

 ال يذلا يحلا ىلع تلكوت «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لق :لاق

 ناطيشلا نم يتيرذو ينذيعت نأ كلأسأو «ةيفاعلا كلأسأ مهللا «تومب

 ایر
 غئاصلا ميهاربإ تيأر :لوقي الحر تعم :لاق ءريرج نع -۷

 اذهب :لاقف ؟توجن ِءيش يأب :تلقف «طق هتفرعامو :لاق .مونلا يق

 ىلع حورلا يقلت «شرعلا اذ «تاحجردلا عيفر «تايفخلا ملاع مهللا :ءاعدلا

 اذ «باقعلا ديدش «بوتلا لباقو «بونذلا رفاغ «كدابع نم ءاشت نم

 .!تنأ الإ هلإ ال ءلوطلا

 ملسم وبآ لتق امل :لاق «هيبأ نع دقاو نب نيسحلا نب يلع نع -۸

 :لاق ؟كب لعف ام :تلقف «هتيأرف مانملا يق هارأ نأ تببحأ غئاصلا ميهاربإ

 وه «تاهيه :لاق ؟يوحنلا ديزي نيأف :تلق .ةرفغم اهدعب ةرفغم يل رفغ

 .نآرقلا هتءارقب :لاق !؟اعم امتنك دق ملو :تلق .تاحردب ينم عفرأ

 ؟اذه نم :تلقف «ىلقي رانلا نم ةالقم ىلع الحر يمانم يف تيأرو :لاق

 يل ليق :لاق يبا نع يتيب لها ضعب ينربحأف :يلع لاق .ملسم وبأ :اولاقف

 ةليللا هذه ين تيأر ام لثم ناسارح نم ةدلب لك يف ىريس هنإ :يمانم يف
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 :لاق -ةبتع باحصأ نم ناك و- يكتعلا بويأ نب ةمادق نع -۹

 :لاقف ؟كلب هللا عنص ام !هللا دبع ابأ اي :تلقف «مانملا ي مالغلا ةبتع تيأر

 تحبصأ املف «كتيب يف ةبوتكملا ةوعدلا كلتب ةنجلا تلحد !ةمادق اي

 !نيلضملا يداه اي :بوتكم تيبلا طئاح يف ةبتع طخب اذإف «يتيب ىلإ تئحج

 ءييظعلا رطخلا اذ كدبع محرا !نيرثاعلا تارثع ليقمو !نيبنذملا محارو

 تمعنأ نيذلا «نيقوزرملا ءايحألا عم انلعحاو «نيعمجأ مهلك نيملسملاو

 .!نيملاعلا بر نيمآ «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 كملعأ الأ :يمانم يق لئاق يل لاق :لاق «يرملا لاص نع ٠-

 اذإ :لاق .ىلب :تلق :لاق ؟باجأ هب يعد ذإ يذلا ءريبكلا هللا مسا

 رهطلا كرابملا نونكملا نوزحخملا كمساب كلأسأ ينإ مهللا :لقف توعد

 .!سدقملا رهطملا رهاطلا

 ةليلب تب ءردقلا يق سانلا فلتحا امل :لاق «يرملا خلاص نع - ١

 :لق :لاق ؟لوقأ ام :تلق .لق :لاقف يمانم يف تآ يناتأف «ميلع اهب هللا

 ءاروشن الو ةايح الو اتوم الو ءاعفن الو ارض يسفنل كلم ال ينإ مهللا
 ال ينقفوف «ينتيقو ام الإ يقتأ الو «ينتيطعأ ام الإ ذحآ نأ عيطتسأ الو

 .ةيفاع يف اهيف اندرفأ :لاق .!لمعلاو لوقلا نم ىضرتو بحت

 الو لوح ل ) :لاق «يرملا اص نع ١-
 كيلإ | :اهيف دز !لاص اي :تيبلا ةيحان نم دانم ينادانف «هللاب الإ ةوق

 .!هحالص ىلع نيعتسأ كايإو «يلق داسف وكشأ
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 اذإ :يل لاقف «يمانم يف تآ يناتأ :لاق «ناطقلا بلاغ نع - ۳

 .!ينع فعا مهللا -اهدم- !يل رفغا مهللا :لقف توعد

 هارأ تسلو- يمانم ف لئاق يل لاق :لاق «يرملا حلاص نع - ٤

 هديؤي نأ :تاوعد سمخب هللا دبع نب راوسل عدا :-همالك عما ينأ ريغ

 ‹قداص ناسلو «ةريصب نيعو «ةيعاو نذأو «لماك لقعب هالتبا اميف هللا

 - ۳۹ ۔



 مونلا ين رحشلا نم يور ام باب

 يعرم لحجر ينثدح يبالکلا مالس نب ميصع نب شايع نع
 نم ةنسح لاح هل لحر نع -ةفوكلا دجسم ينعي- دجسملا لهأ نم

 :تلقف !بيبح اي :لق :لاقف همانم يف تآ هاتأ :لاق «ةبيهو حالص

 :لق ءال :لاق !بیبح ای

 لدنجلا مص توملا دعب تدسو انيل دسوت نإ كنإ بيبح اي

 لععفت م اذإادغ نمدنتلف ٠ احلاص كتايح يف كسفنل لمعاف

 ركب ابأ ثدحي الحر تعم :لاق «يلجبلا دابع نب دمحم نع - ٦

 ثالث همانم يف تآ هاتأ هنأ ؛يحلا نم لحر نع ماتمتلا :هل لاقي شايع نبا

 :هل لوقي لایل

 لزنت نيلححملا يأ يف ردت ملو ةريرق يهو نيعلا مانت فيكو

 ناذاز نب ىسيع تيأر :لاق «يفقثلا ميهاربإ نب قاحسإ نع - ۷

 اكحاض اقرشم يلإ لبقأف ؟كبر كب لعف ام :تلقف «مونلا يث يلبألا

 :لاقف

 بايثللا تالبسم نيشمتي انسح نآرققلاب نمنرتي

 .تهبتنا مث «يمون يف هللاو تکحضف
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 راد يق هلل نيلماعلا نم هللاو ناكو- بهارلا نب رامع نع -۸

 تابظاوملا نم تناكو «يمانم يف ةيوافطلا ةنيكسم تيأر :لاق -ايندلا

 تاهيه :تلاق !ابحرم ةنيكسم اي ابحرم :تلبقف «ركذلا قلح ىلع

 :تلق .ربكألا ىفغلا ءاجو «ةنكسملا تبهذ !رامع اي تاهيه !رامع اي

 .ءاشي ثيح اهنم لطي اهريفاذحب ةنجلا حيبأ نمع لأست ام :تلاق .هيه

 ىلع ربصلاو «ركذلا سلاجع :تلاق ؟هلا كمحري كاذ مو :تلق :لاق
 «ةلبألاب ناذاز نب ىسيع سلجم انعم رضحت تناكو :رامع لاق .قحلا

 !ةنيكسم اي :تلق :رامع لاق «ةدصاق هيتأت ىتح ةرصبلا نم ردحنت

 :تلاق مث «تکحضف ؟یسیع لعف ام

 مادحملا هلوح قيراببأب تفاطأو ءاهبلا يسك

 مايصلا كارب دقل يرمعلف قرا ئراق اي ليقو يلح

 .هتوص عطقناو «ینحنا تح ماص دق یسیع ناکو

 اذإف ءرباقملل تلحد ينأك تيأر :لاق «طايخلا ركب يبأ نع -۹

 يبأ فورعع انأ اذإو «ناحيرلا مهيديأ نيب مهروبق ىلع سولح روبقلا لهأ

 كب عنص ام !ظوفح ابأ :تلقف «ءيجيو بهذي «مهنيب اميف ظوفحم

 :لاق مث «یلب :لاق ؟تم دق سیل وأ «كبر

 ءايحأ سانلا يق مهو موق تام دق اه دافن ال ةايح ىقتلا توم

 :تلاق «يلهأ نم ةأرما ينتثدح يعشاحا دعس نب ديز نع ٠-
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 لاق :تلاق -ادح ءاعدلا ليطت ةأرملا هذه تناك و- يمانم يق ت آ یناتُا

 :يلوق :ي
 بيرقلا تنأ عينصلا رك اي ييلو تنأ لاعفلا ليمج اي

 .ينع هللا هفشك الإ ؛طق برك يف اهب توعد امف :تلاق

 «دبعت ةفينح ينب نم الحر نأ ؛يفنحلا رمع نب ىح نع -ه١

 ي ادهزو كك هللا ىلإ ابرقت ربلا عاونأ يف هلام فلتأف «ريثك راسي اذ ناو

 «ءيش ىلع ردقي الف ع وجي لعج تح ةلاحلا هب تدتشاف :لاق ءايندلا

 :لاق ؟ابيك كارأ يل ام :لاقف «همانم يف تآ هاتأف ءايواط ةليل تابف :لاق

 يف حلكف :لاق .مويلا هيلع امو «لاحلا نم هيف تنك ام تركذ ينإ الأ

 :ضرعم لوم وهو لاق مث «يهجو

 ابيرقلا لالجلا اذ برلا فرع دبعل اهيف مودي رورس ال

 .ىنغ ئلم يلق نأكو «هللاو تظقيتساف :لحرلا لاق

 هئابآ نع اراد يجلا نم تف ثرو :لاق ء«رذ نب رمع نع -۲

 :همانم يق يرأف ءاهديشف اهانتبا مث ءاهمدهف هدادحأو

 تاومألا اونكاس كراد بابرأ ىرت دقف ةايحلا يف عمطت تنك نإ

 تاوصألا تدابو رايدلا تلخ مهركذ مراكألا نم سحت نأ

 ىلع لبقأو «عنصي ناك امن ريثك نع رصقف ءاظعتم ىتفلا هللاو حبصأف :لاق

 .ةهسفن
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتك

 دق لحجر نع انباحصأ ضعب ينثدح نيسحلا نب دمحم نع -۳

 نم يدح ناكو :لاق- همانم يف ةعقر يدح ىلإ تعفد :لاق هام

 :بوتكم ةعقرلا يف اذإف -ةليلو موي لك يق نآرقلا متخي ناكو «نيدبعتملا

 لمعت تنأ ام تولا دعبل تسلو تيم كنأ باترت ال تنك ناف

 لصحم دعم ىتوملا يف كمساو ٠ ٠ طرفم تنأو ينغيام كرمعف
 ابأ نكي نيبيصن لهأ نم الحر نأ ؛هريغ وأ دلخم نبا نع-٤

 ‹«براش وهو هلزنم ىلإ ةليل تاذ داعف بارشلا نم رثكي ناكو ورمع

 :هل لوقی الئاق نأک یارف

 رمخلا ىلع فوكعم تنأو ورمعابأ رمألا كب دحج

 يردت الو ليسلا كب لاس ةيحارص ءابهص برشت

 .اتيم ورمع وبا حبصأف

 سلاحا رضحت تناك ةدباع ةأرما نأ ؛يريمحلا ديز نع-٠

 ريخ نم له «شرعلا يذ [.....] :يل لاقف «يمانم يف تآ يناتأ :تلاق

 لاق .مالحألاب فوفحماك نإ :لاق .هريغ هلإ ال يذلاو يأ :تلقف .هتمحر

 الإ اهتيأر ينأ ملعأ امو «يكبت يهو ءاريثك يناقلت ةأرمملا تناکو :دیز

 .اذه ددرتو ‹«يکبت يهو
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 فيك :تلق :لاق .داهتجالا ليوط «توملل ركذلا ريثك ناكو «يمانم

 :لاق ؟كعضوم تيأر

 ثادحألا نكاسو هلإلا الإ هلخاد ربقلا ق ام ملعي سيلو

 .ينکر تو لو مث

 تام ةليل تيأر :لاق «ىلهملا نمهحرلا دبع نب دمحم نع -۷

 ىلإ دبرملا ىلعأ نم اهب رمي ةزانج نأك هتوعب ملعأ ملو يطوفلا ماشه

 نم اهب ءاجي ةزانج !ابجع اي :تلق .نولعمشي ىراصن اهعمو «هلفسأ

 لإ اهب اوءاجف ‹يطوفلا ماشه اذه :لوقي لئاق اذإف «دبرملا ىلإ نابجلا

 :لوقي لئاق اذإو «نوعمجأ اهيف اوتفاهتو اهيف ةزانجلاب اومرف الكلا يف ةوه

 هيلع ةنوؤم الب اظفح

 هيلإ اهرشواهريخف

 لإ تعفد :لاق «لضفو ةدابع هل تناك نادم نم لحر نع -۸

 لذ عانق هل سبلاو «ةعاطلاب كالومل لحت :بوتكم اهيف يمانم يف ةعقر

 تسبح ءيش لك ءدبارملاو «هب قفتري تيبلا ءارو ءاضف :دبرملاو «هب ماق اذإ ناكملاب دبر )١(
 .ةرصبلا دبرم يمس هبو ةنيدملاب يذلا معنلا دبرم :ليق اذههو «منغلاو لبإلا هب
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 «مانملا ق روصنم نب رشب تيأر :لاق «لضفملا نب رشب نع ٠۹-

 لمحأ ام نوهأ رمألا تدحو :لاق ؟كبر كب عنص ام !دمح ابأ اي :تلقف

 .يسفن ىلع

 هترضح نيح ذئاع نب هللا دبعل لاق «ثراحلا نب فيضغ نع ٠۰-

 همانم يق هيقلف «توملا نم تيقل ام انربختف انيتأت نأ تعطتسا نإ :ةافولا

 دعب انوجن ءاوجنن دكن ملو انوجب :لاقف ؟انربخت الأ :هل لاقف «نيح دعب

 ام الإ ةعيسلا نع زواحجو «بنذلا رفغ «بر ريخ ابر اندحوف «تابيشملا
 لإ راشي نيذلا :لاق [؟ضارحألا امو :تلق] ضارحألا نم ناك

 .رشلا ف عباصألاب

 لالب يبا نب يدع نب ىلعألا دبع داع هنأ ؛ةيرهازلا يبأ نع ١--

 نإو «مالسلا ينم يي هللا لوسر ئرقأ :ىلعألا دبع هل لاقف «يعازخلا

 ةيرهازلا يبأ تحأ هللا دبع مأ تناكو «كلذ ينملعتف يناقلت نأ تعطتسا

 يتنبا نإ :لاقف «مايأ ةئالثب هتافو دعب اهمانم يف هتأرف «لالب يأ نبا تحت

 ىلع ذغموي نكي مو- ؟ىلعألا دبع نيفرعت لهف «ينتقحال لايل دعب
 هللا لوسر تأرقأ دق ينا هيربخأ مث «هنع يلسف :لاق .ال :تلاقف -ءاضقلا

 ‹«كلذب ةيرهازلا ابأ اهاخأ تربحأف «مالسلا هيلع درف «مالسلا هنم ةي

 .ىكبف اهنم كلذ عم تح ىلعألا دبع اهيلإ لبقأف «هغلبأف

 يي ءاسن یأرف «هتأرما تیفوت الحر نأ ؛دعس نب دشار نع -۲
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 ءاهنفك يف مترصق مكنإ :هل نلقف ءاهنع نأسف «نهعم هتأرما ري ملو «مانملا

 :لب يبلا لاقف «هربحأف هي يبلا لحرلا ىتأف ءانعم جرخت يحتست يهف

 «هربخأف ةافولا هترضح راصنألا نم الحر ىتأف «ليبس نم ةقث ىلإ له رظنا»
 ‹يراصنألا يقوتف :لاق «تغلب ىتوملا غلبي دحأ ناك نإ :يراصنألا لاقف

 ناك املف «يراصنألا نفك يق امهلعجف «نارفعزلاب نيدوربم نيبوثب ءاجف
 .نارفصألا نابوثلا اهيلعو «هتأرما نهعمو ةوسنلا ىأر ليللا

 مكدحأ يلو اذإ» ل هلا لوسر لاق :لاق هبط د ةداتق يبا نع -۳

 (يهروبق يف نوروازتی مهناف «هنفک نسحیلف هاخأ

 هللا دبع نب رباج ىلع تلحد :لاق «ردكنملا نب دمحم نع ٤-

 .مالسلا ينم ل هللا لوسر ئرقأ :تلقف «توعب وهو

 «هتعرقف ةنحلا باب ىلإ تيهتنا ينأك تيأر :لاق «ملاس نع ٥-

 .ينوزهج :هلهأل لوقي حبصأف :لاق ؟هّللا ليبس يف هامدق ربغت مل لحرل

 لإ تمدق ينأك تيأر :لاق «نسحلا يأ نب ديعس نع ٦-

 سأب ال دنسب «تامانملا باتك يف ايندلا يبأ نبا هجرحأ :بيئكلا ىرشب يق يطويسلا لاق )١(

 .دیعس نب دشار لیسارم نم هب

 ثيدح :ىطويسلا لاق 1۹/٣ نيودتلا ف ىيوزقلاو ٠١/۷ بعشلا يف يقهييلا هحرحأ ()

 ةبترم ىلإ هقرطب يقتري ثيدحلاو :ينابلألا لاقو .دهاوشو ةريثك قرط هل حيحص نسح
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 .عمجلا ىلإ ودغي ناك :يل ليق نأ نم يل عقي ائيش رأ ملف «باسحلا

 يف لقثأ اعيش تدحو ام هللاو :لاق !!؟يتالص ‹ یمایص ‹ ىجح :تلقف

 .هنم يل اريح الو ينازیم

 تيأرف ةكم قيرط يف تنك :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۷

 ؟ةدلاو كلأ :تلق .لهس :لاق ؟كمما ام :تلقف «تمسلا نسح ىتف

 ؟جيورتلا نم كعنمب امف :تلق .ال :لاق ؟ةحوز كلف :تلق .معن :لاق

 !!ديز نب دحاولا دبع اذه نإ :هل ليقف :لاق .ينربخي نأ عنتم لعجف :لاق

 اهيلع ءاروح يمانم يف ىلإ تعفد تيأر ينأ الإ كلذ نم ينعنمي ام :لاقف

 !لهس اي :لوقت يهو ءايندلا راد يف بوثلا ىنثتي امك نشت ةضف نم بوث
 .اهباط ي انأف «كبلط يف ةدئار ينإف ؛يبلط يف دح

 «ةأرما مانملا يف تيأر :لوقي يبأ تعم :لاق «مغيض نبا نع -۸

 :لاق .نيعلا روحلا نم ءاروح :نولوقي مهو ءاهيلع سانلا عمتجا دقو

 .مالسلا :تلاق ؟لضفأ لامعألا يأ :تلقف ءاهيلع تفرشأف تفجف

 هيلعو مونلا يف رانيد نب كلام تيأر لاق «ناطقلا بلاغ نع -۹
 :مهوسلاجت ال سانلا نم نافنص :لوقي وهو «هدجسم يق هبايث نم وحن

 ينثدح :لاق مث ءاهيف الغ دق ةعدب بحاصو ءاهيف فرتم ايند بحاص

 هنأکف «میکح :هل لاقي «هئاسلح نم الحر ناکو «میکح ثیدحلا اذه

 :لاق ؟ثيدحلا اذهب اكلام تثدح تنأ !ميكح اي :تلقف «ةقلحلا ف انعم

 .نيملسملا نم عباقملا [نع] لاق ؟كاذ نمع :تلق .معن
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 :لوقي الئاق مانملا يف تيأرف :لاق !هب انبصأ انعفنيو كرضي ال يذلا ءيشلا

 .هعدف كعفني الو كرضي يذلا ءيشلا اضيأ تنأو

 يمانم يف تآ يناتأ :لاق «لهلهم يبأ ةقدص نب ديعس نع ١-

 بحأو «هبحأل ينإف «هريغ هلإ ال يذلاو يإ :تلق ؟هللا بحت :لاقف

 :لق :لاق ؟وه امو :تلق :لاق .هئایلوأ ءادن هیدانت الف «لب :لاق .هتعاط

 ( .مسنلا ئراب اي كتبحم نم ميظعلا رطحلل يإ ينهبن
 يق يئاطلا دواد تيأر :لاق «يبهرملا ليغب نب صفح نع -۲

 اهريخ تيار :لاق ؟ةرحخآلا ريخ تيأر فيك !ناميلس ابأ :تلقف «يمانم

 دمحلاو ءريح ىلإ هللاو ترص :لاق ؟هيلإ ترص اذامف :تلق :لاق .ارثك

 ريخلا بحي ناك دقف «ديعس نب نايفسب ملع نم كل لهف :تلق :لاق .هلل

 .ريخلا لهأ ةحرد ىلإ ريخلا هاقر :لاق مث «مسبتف :لاق ؟هلهأو

 نتفلا تعقو امل :لاق «يعجشألا ةجراخح نب نيسحلا نع -۳

 تيأرف «هعبتأ قحلا نم اليبس ينيري نأ كك هللا توعدف «رمألا يلع لكشأ

 تمنست ينأ ول :تلقف ءاطئاح مهنيبو ينيب نأكو «ةمايقلا يف انأك مانملا يف

 مهيلع موق اذإف ؛ طئاحلا تمنستف :لاق «مهتلأسف مهتيقلف طئاحلا اذه

 نكلو يادهشلا نحن ءال :اولاق ؟ةكئالملا متنأ :مه تلقف «ضايب بایت

 دمحم اذإف ءاهنم نسحأ رأ مل ةحرد تدعصف «ةحجردلا هذه دعضأ
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 ام ىرت الأ :دمحم لوقي ميهاربإو -ملسو امهيلع هللا ىلص- ميهاربإو
 يليلخ لعف امك اولعف الأ «مهءامد اوقرهأو «مهمامإ اولتق !!؟كتمأ تلعف
 هنربخألف ادعس نيتآل :تلقف :لاق .دعس ةمألا هذه نم يليلح نإ «دعس

 نكي مل نم باح دقل :لاقو !احرف اهب رثكأ امف «هتربحأف هتیتأف :لاق

 .الیلح هل ميهاربإ

 ناميلس نب بوقعي وبأ انثدح يدزألا لهس نب دمحم نع ٤-

 هتلأسف خيشلا تيأر مث :دمحم لاق ءانئيلاوم نم خيش ينثدح يشامهما

 ريبزلاو ةحلطو يلع رمأ انركاذتف موق عم اموي تنك :لاق «هب ينثدحف

 يف تيأر ليللا ق ناك املف «ريبزلا نم تلن ينأكف «مهنع هللا يضر

 مهسوؤر «ةارع ررثك قلحخ اهيف «ةعساو ءارحص ىلإ تيهتنا ينأك يمانم
 نم لحرألاو يديألا يعطقم «سانلا داسجأ مهداسحأو «بالكلا سوؤر

 «هنم شحوأ ارظنم رأ ملف «نيلحرلاو نيديلا ع وطقم مهيف «فالحخ

 نومتشي نيذلا ءالؤه :ليق ؟ءالؤه نم :تلق «اعزفو ابعر تألتماف

 ؟نيلحرلاو نيديلا ع وطقم مهنيب نم اذه لاب ام :تلق ييي دمحم باحصأ

 باب يل عفر ذإ كلذك انأ انيبف :لاق هل يلع متش يق مهالغأ اذه :ليق

 هيلاوح سلاح لحر اذإو «عساو عضوم ىلإ اهتدعصف ةجرد اذإف ؛هتلحخدف

 نم هدي بذجف «هدیب تذحأف هنم توندف يب يبلا اذه :يل ليق «ةعامج

 يٿ تلق تنک ام ترک ذف .دوعت :لاقو «ةديدش ةزمغ يدي زمغو «يدي

 :لاق .كلذ نم ءيش ىلإ دوعأ ال «هللا لوسر اي هللاو ال :تلقف «ريبزلا
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 ءهلقأف دوعي ال هنأ ركذ دق !ريبز اي :لاقف ء«هفلح لحر ىلإ لا تفتلاف

 ‹يکبو ءاهلبقأ تلعجف هدي تذحأف :لاق ! هللا لوسر اي تاقا دق :لاق

 يف اهدرب دحأ ينأ يلإ ليخيل هنإو «تهبتناف :لاق .يردص ىلع اهعضأو

 .يرهظ

 دق سانلا نأك مانملا ق لحجر ىأر :لاق «ينانبلا تباث نع ٥-

 كك هللا بجتحاف «قاقر بايث اهيلع ةأرماب ءيجف كك هللا ىلع اوضرع

 ىلإ نيركبملا نم ايندلا يف ناك هنإف ؛هنع اولخ :لاقف «لحرب ءيجو «اهنع
 .تاعمجلا

 تيأر ءاهتيأر ايؤر دعب لتاقأ ال :لاق هڪ يلع نب نسحلا نع -

 یلع ہدی اعضاو رکب ابا تیارو «شرعلا ىلع ہدی اعضاو ل ہللا لوسر
 هدي اعضاو نامثع تيأرو «ركب يأ ىلع هدي اعضاو رمع تيأرو يب يبلا

 .هب بلطي بک هللا نامثع «مد اذ :لیقف «مهنود امد تیارو «رمع یلع

 ةيؤر دعب ةنتف يف لتاقأ ال هللاو :لاق 4ف يلع نب نسحلا نع -۷

 .هوحن رک ذف اهتيأر

 تلقف «مانملا يف تقمع تيقل :لاق «هيبأ نع ةرمض نب ةبتع نع -۸

 «يلمع تيفو دقو «ريخب يحأ نب اي هللاو انأ :تلاق ؟ةمع اي تنأ فيك :اه

 .لقبلاب نبللا طلح :لاق «هتمعطأ طالحأ باوث تيطعأ تح

 .هتحاسو هنع توفع يأ :هتلقأ (۱)
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتک

 تلاق :لاق -ىليل يآ نبا نع هبسحأ- ينانبلا تبا نع -۹

 ‹طق يدلو تلتق الو «طق تينز الو «طق هللاب تكرشأ ام هللاو :ةأرما

 هلا ینبذعي ال هللاو «يفلخ نم الو «يدي نيب نم هتيرتفا ناتهبب تيتا الو
 نأ داك ةزكر اهزكر ف ءاهمانم يف تآ اهاتأف .........[  | :لاق .ادبأ

 ام هللاوف «مل :تلاق «رانلا نم كتيب ىلإ يموق :لاق م [ 1. ] قرتحي

 يدلو تلتق الو «طق تينز الو «طق تقرس الو «طق هللاب تكر شا

 اهزک رف !!؟يفلحخ نم الو «يدي نيب نم هتیرتفا ناتهبب تیت الو «طق

 راجلا ةيذؤمو ءليلقلا ةرثكم ايأ :اه لاق مث «مظعأ وأ ءاهلثم ةزكر

 لب :تلقف «رانلا نم كتيب ىلإ يموق «بيغلاب سانلا موحل ةلكآو «بيرقلا
 لب :لوقت يهو ءاهلهأ اهب ظقيتساف :لاق « يبوتف :لاق .بوتأ لب «بوتأ

 .بوتأ لب «بوتأ

 ابأ صفح يأ نب رماع تيأر :لاق «نادرو نب دلاخ نع -۰

 لمعلا يأ :تلق .اريخ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف «رماع نب ديعس

 نک هللا هجو هب ديرأ ءيش لك :لاق ؟لضفأ تدحو

 دعب دلاخ نب كلملا دبع تيأر :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع ١-

 :لاق ؟اعيش عئطاحخلل وحرت :تلق .اريخ :لاق ؟تعنص ام :تلقف «هتوم

 .!ءيشلا معن ءرمتعملا يبأ تاحيبست ملع سمتلي

 ثيداحأ ةسمخ ثدحي يأ ناك :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع -۲

- 801 



 ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو «هللا ناحبس «اولمعا :لوقي مث

 ام ةنزو «قلاح وه ام ددعو «قلح ام ددع «هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ءلمو «قلاخ وه ام ءلمو «قلح ام ءلمو «قلاحخ وهام ةنزو ‹قلح

 ةنزو «هقلح ددعو ‹كلذ فاعضأو «كلذ لشمو «هضرأ ءلمو «هتاوم

 اذإو ‹«یضری قحو «هاضر غلبمو «هتاملک دادمو «هتحر یهتنمو «هشرع
 هورکاذ مه ام ددعو «یضم ام عیمج يف هقلح هب هرکذ ام ددعو «يضر

 تاعاسلا نم ةعاسو «ةليلو «مويو «ةعمجو «رهشو «ةنس لك ين يقب اميف
 ال كلذ نم رثكأو «ةرحآلا دبأو ءايندلا ءدبأ دبألا ىلإ دبأ «سفنو مسنو

 .هارخأ دفني الو «هالوأ عطقني

 ناک مئانلا یری امیف الحر یار :لاق «دیبع نب سنوي نع -۳

 :لاق ؟لامعألا نم مث تيأر ام لضفأ ام :لاقف «مورلا دالبب بيصأ دق

 .ناكمب هللا نم رمتعملا يبأ تاحيبست

 هللا هلل دمحلا :لوقي نأ رثکي ناک هنأ ؛نادعم نب دلاخح نع ٤-

 ناتراح امهنإف «هدمحبو هللا ناحبس :لق :هل ليقف «همون يف أف «ربكأ

 .ناترواجتم

 ةحلط تنب ةشئاع تمدق امل :لاق ديعس نب ىنثملا نع ٥-

 ينإ :لاق .معن :تلاق ؟ةحلط تنب ةشئاع تنأ :لاقف «لحر اهاتأ ةرصبلا

 3 اذه نم ينلوحت ىتح ةشئاعل لق :لاقف «مانملا يف هللا ديبع نب ةحلط تير
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 هيلع اوبرضف ءاهمشحو اهيلاوم يف تبكر ف « يناذآ دق رثلا نإف «ناكللا

 :لاق وُأ- هتيحل ىقش یدحإ يف تاریعش الإ ريغتي ملف هوراثتساو ءانب

 .ةنس نوئالئو عضب امهنیب ناکو «اذه هعضوم ىلإ لوح تح -هسأر

 امل هللا ديبع نب ةحلط تيأر :لاق «هیبأ نع دیز نب ىلع نع ٦-

 الإ ءيش هنم ريغت امو «هينيع يق روفاكلا تيأرف «هناكم نم لوح

 .هناکم نم تلام ۹ق ع م

 لك «تارم ثالث تآ ةليل يق يناتأ :لاق « ىحخبسلا دقرف نع -۷

 م اوطعأ اذإو ءاوربصي مل اولتبا اذإ نيذلا !دوهيلا هابشأ اي :لوقي كلذ

 .!؟باذعلا دعب مكيف ريخ يأ «اوركشي

 «موي تاذ يخبسلا دقرف ىلع تودغ :لاق «رفعج نع -۸

 :ءامسلا نم يداني ايدانم نأک «مانملا ق تیر ين :لوقي هتعمسف

 م متيلتبا نإو ءاوركشت م متيطعأ نإ !دوهيلا هابشأ اي !روصقلا باحصأأ اي

 .باذعلا دعب مكيف ريخ ال «اوربصت

 تفرصناف «ءاملعلا ضعب لإ اسلاج تنك :لاق «رایس نع -۹

 ىادلا ئربي ءافش مهلوق :لوقي الئاق نأك مانملا يق تيأرف «هدنع نم

 .ةريفضلا :ةصيقعلاو «سأرلا ىلع هيلو هرفض :رعشلا صقع (۲)
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 مانملا ةلاسر تابیغملا باتک

 :لاق «يرجهلا هللا دبع يبأ بويأ نب حابصلا نب ىنثملا نع ٠-

 ةرخآلاو «رورغ ايندلا :لوقي وهو «مئانلا ىري اميف هتيأرف مع يل تام

 نرقحت ال «نيملسمللو هلل حصنلاو نيقيلا لثم اعيش رن مل «رورس نيلماعلل
 .رصقم هنأ ملعي نم لمع لمعاو ءائيش فورعملا نم

 :لوقي الحر يمانم يف تيأر :لاق «يرصبلا ةديبع يبأ نع ١-

 ىلع "برا «بقانملا كسفنل بسنت نأ دهجاو "بلاثملا نع دعتبا

 .كيلع رتس ام رظناو «كسفن

 «مانملا يق رامع نب روصنم تيأر :لاق «لضفملا نب دمحم نع -۲

 :يل لاق ؟اذامب :تلق .اريح :لاق ؟كبر كب لعف ام !ريسلا ابأ اي :تلقف

 .يدابع ىلإ ينببحت تنك ام

 باحصأ نم نييرصبلا دحأ تيأر :لاق ‹«يعمصألا نع - ۳

 سنوي دنع نم :لاقف ؟تلبقأ نيأ نم :تلقف «تام دقو «دیبع نبا سنوي

 ؟ديبع نبا :تلق .بيبللا هيقفلا :لاق ؟بيبطلا سنوي نم :تلق .بيبطلا

 نيعلا روحلا عم ناوحرألا سلاحم ف :لاق ؟وه نيأو :تلق .معن :لاق

 .هاوقت ةحصب هانيع ترق «راكبألاو

 .بويعلا :بلاثملا )١(

 نأب لوقلا ىلع- عبرأف تبأ نإف «نيثيدح ةأرما ثدح :حيرش ثيدح يف ريثألا نبا لاق (۲)

 ررك يأ «هل لاقي ام مهفي ال يذلا ديلبلل برضي لثم اذه :-عبرأف يأ ةعوطقم ةزمهلا

 .قفراو فك يأ :عبرا :ةزمملا لصوب لوقلا ىلعو .ىهتنا تارم عبرأل اهيلع لوقلا
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 يلا لدعي مهرد نم ام :لاق «سواط نع راند نب ورمع نع ٤-
)0 

 ءافجع ةندب تيدهأ :لاق الحر نأ ركذو :لاق «ةندب يف مهرد نم

 نورم سانلا ناكف « يندب ىلع ينتيأرو «مهندب مهلك سانلا تيأرف

 .يل ةبغر اهتكرح املك تبكرو « ينوۇطيف

 ""عجرتسي وهو ديسأ وبأ حبصأ :لاق «راسي نب ناميلس نع ٥-
 «ةرقبلا ةليللا يدرو ناكو «ةليللا يدرو نع تمن :لاق ؟كل ام :ليقف

 .نحطنت ةرقب نأك تيأرف

 مدق ذإ هل كلام نب سنأ دنع تنك :لاق « ينانبلا تباث نع - ٦

 نع كربحخأ الأ :هل لاقف «هلءاسف «ركب وبأ :هل لاقي «ةازغ نم هل نبا هيلع

 !هالهأاو !هالهأاو :لوقي وهو «راث ذإ انتازغ نم نولفاق نحن امنيب ؟نالف

 تنك ينإ :لاقف ؟كلام :انلقف «هل ضرع اضراع نأ اننظف «هيلإ انرثف

 نم ءاروح ق هللا ينحوزيف ؛دهشتسأ تح جوزتأ ال نأ يسفن ثدحأ

 نإ هذه ترفس يق يسفن تثدح «ةداهشلا يلع تلاط املف «نيعلا روحلا

 تعحر نإ لئاقلا تنأ :مانمللا ق يل ليقف «تآ يناتأف «تحوزت تعحر انأ

 اهيف «ةبشعم ءارضح ةضور ىلإ قلطناف ءءانيعلا هللا كجوز دقف «تحوزت

 نسحلا يت نهلثم رأ م ءاهعنصت ةعنص ةدحاو لك دي يف «يراوح رشع

 ةندبلاو .اهنونمسي اوناك مهنأل كلذب تيمس ةكم رحدت ةرقب وأ ةقان :ةندبلاو «ةليزه يأ )١(

 .ةاشلا ىلع عقت الو يحاضألاو يدهلا يف زوجي ام ركذلا ريعبلاو ةرقبلاو ةقانلا ىلع عقت

 .نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لوقي (۲)
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 اذإف «كمامأ يهو ءاهمدح نم نحن :نلقف ؟ءانيعلا نكيف :تلقف .لامحلاو

 لك دي يف «ةيراج نورشع اهيفو «نسحأو ىلوألا نم بشعأ ةضور

 «لامجلاو نسحلا يف ءىشب نهيلإ رشعلا سيل ءاهعنصت ةعنص ةدحاو

 :لاق .كمامأ يهو ءاهمدخ نم نحن :نلق ؟نكيف ءانيعلا له :تلقف

 اهيفو «نسحأو ةيناثلاو لوألا نم بشعأ يه ةضورب اذإف تيضمف

 رشعلا سيل ءاهعنصت ةعنص اهنم ةدحاو لك دي يف ةيراح نوعبرأ

 نحن :نلق ؟ءانيعلا نكيف :تلق .لامجلاو نسحلا يق ءيشب نهيلإ نورشعلاو

 ريرس اهيف «ةفوجم ةت وقايب انأ ذإف تيضمف «كمامأ يهو ءاهمدحخ نم

 «معن :تلاق ؟ءانيعلا تنأ :تلق .ريرسلا نع اهابنج لضف دق «ةأرما هيلع

 نم اعيش كيف نإ «هم :تلاقف ءاهيلع يدي عضأ تبهذف :لاق .ابحرم

 لحرلا غرف امف :لاق «هبتناف :لاق .ةليللا اندنع رطفت نكلو «دعب حورلا

 انفاصف ءانبكر ف :لاق !يبکر ا هللا لیح اي :يدانملا یدان تح هثیدح نم

 ركذأو «سمشلا ىلإ رظنأو «لحرلا ىلإ رظنأل ينإف :لاق :لاق ءودعلا

 :هلط سنا لاق ؟تطقس سمشلا مأ الوأ طقس هسأرأ يردأ امف «هثيدح

 .!هللا هجر !هللا ههر

 هللا دبع ابا ةورع تيأر :لاق «يدركلا دلاخ يبأ نوميم نع -۷

 يق وهو ءامهرد يلع ءاقسلا نالفل نإ :لاقف «هتوم دعب مانملا يف زازبلا

 :هل تلقف ءءاقسلا تيقل تحبصأ املف «هيلإ هعفداف «هذخف يتيب يف ةوك

 مهردلا تدحوف «هتيب تلحخدف «مهرد «معن :لاق ؟ءیش ةورع ىلع كلآأ
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 مانملا ةلاسر تابيغملا بانك

 نم ةورع ناكو :ناميلس لاق .ءاقسلا ىلإ هتعفدف «هتذحخأف ةوكلا يف

 :لاق «ةفوكلا لهأ نم لحجر نع يقوكلا رايس نب ميهاربإ نع -۸

 ال لوق نم رثكأ تنك ينإ :لاق ؟ةنسحلا ةلاحلا هذه ام !ديوس اي :تلقف

 «عماجلا دجسملا لحد ىتح هتعبتف « ىضم مث :لاق ءاهنم رثكأف هللا الإ هلإ

 .هاكردأف ارمأ ابلط ىثراحلا رضنلا نب دمحم و ىئاطلا دواد نإ :لاقو «لبقأف

 :لاق ؟كب هللا لعف ام !دمح ابأ اي :تلقف «مونلا ف نامثع نب كاحضلا

 .ىوه اهلقي مل نمو «هب قلعت هللا الإ هلإ ال لاق نم "ديرامت ءامسلا يف

 افع :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل لاقف «تام ام دعب مونلا يف يميمتلا ةشئاع

 .هايٳ يحج ينع

 لحر- ميرم يأ نب ىسيع نب نالاو نع ىح نب يرسلا نع ١-

 يانيع ينتبلغف (توعدو تحبسو «يل هللا ىضق ام تيلصف «دجسللا

 يهف ضعب قوف اهضعب اقسن تلعح اذإف «هضيبمل مامحلا تيب ق لعج ريغص تيب :دارمتلا (1)

 ؛نييطتلاو ةيوستلاو سيلمتلا :ديرمتلاو «ديرامتلا
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 اهيلع قابطأ مهيديأب ‹نييمدآلا نم اوسيل مهن ملعأ ةعامج تيأرف «تمنف

 :اولاقف «نامرلا لثم رد فيغر لك قوف «جلثلا لثم ضايبب ةفغرأ ةعبرأ

 «لكأت نأ تيبلا اذه بحاص كرمأي :اولاق «موصلا ديرأ ينإ :تلقف .لك

 كل هسرغن هعد :يل ليقف «هلمتحأل ردلا كلذ ذحآ تلعحو تلكأف

 رو «برخت ال راد يف :اولاق ؟نيأ :تلق .اذه نم اريح كل تبني «ارجش

 ةرقو ءانيعو ىوضر اهيف «ىلبت ال بايثو «عطقني ال كلمو «ريغتي ال
 كيلع «نرغي الو نرغي ال تايضار «تايضرم تائيضو جاوزأ «نيعلا

 :لاق .رادلا لزتف «لحترت تح ةوفغ يه اغنإف «هيف تنأ اميف شامكنالاب

 ةليللا يف هتيأرف :ىيحي نب يرسلا لاق .يتوت ىتح نيتعمح الإ ثكم امف
 «كتثدح موي يل سرغ رجش نم بجعت الأ :لوقي وهو ءاهيف يفوت يتلا
 «دحأ هتفص ىلع ردقي ال امع لأست ال :لاق ؟اذام لم :تلق «لمح دقو

 .عيطم هب لح اذإ مركلا لثم ري ملو
 -نيحلاصلا نم ادبع ناكو- يلحلا دايز نب تلصلا نع -۲

 له نم ةعامج يعم نأك نادابعب ناضمر يلايل نم ةليل تيأر :لاق

 ناتسب هيف «ميظع رصق ءام ىلإ انيهتناف «رمأ ىلإ يضمن نحنو «نادابع

 ال :لئاق لاق ءرصقلا ىلإ انيهتنا املف قلخلا نم قلخ نيع يأر ىلإ نسحأ
 !ةحر اي :لاق مث «نكي مل نم ىحض دلبلا اذهب ميقم لحر الإ انهه لحدي

 «مهه نذأف «سانلا رشحناف ءاهب نم عداف لاضف راد ىلإ ضما -لحرل-

 نم ةينآلا هيلع تيأرو «يلقعب بهذو «يرصب هيف راح ءيش ىلإ تلفقف
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتك

 قرو باي نهيلع راوجو «بارشلا عاونأ اهيف ةقلعم ةضفلاو بهذلا
 بحخن انل ام :دلبلا لهأ نم اوسيل مه نيذلا موقلا لاقف «رصبلا فطخي

 هيلع دعصف «ءامسلا يف ليوط «ربنملا هبش ءيش عضو ذإ ؟انل نذؤي الف

 ىلعو «لاحرلا جيجض رثكف «رماج نهيديأب «تارطع تانب نم راوج

 تلاقف عبس ىلع ةدحاو تفرشأ ذإ «نول لك نم قرو بايث يراوجلا

 داحو «تاعجضلا نع ىفاحجو «تابزعلا راتاو «تاحوزلا رجه نمل اذه

 رثآ «حرفي ةجوز عم الو «سنأي دلو عم ال «همد هلسنبب یخسو «هسفنب
 نم مكنلحيل فورعملا برو ةازغلا ءامسأ «ةينافلا رادلا ىلع ماقملا راد

 !نيعأ ةرق اي :تلاق مث «مكتعور نمؤيو «مكنيعأ هب رقت ام هفورعم

 )2 : نوتكَملا ولولا لئمأك > يع زوو » :اهتوص تعفرف «يملكت
 :تلاق مت | [۳۸:ةعقارلا] € 5 ٠ نيميلآ بحصأل 2 > اًباَرتا :هلوق ىلإ [٣۲:ةىتارلا]

 هدنع نمف اومواد «ديري ال لاعف «ديحلا شرعلا يذ «مركلا ةمارك مكنهیل

 ‹ربكأ انأو تهبتناف ءرونلا علط دقف اوربك «ديمحلا داوحلا وهو «ديزلا

 اذإ تيلص املف «دجسملا تلحدو ‹تأضوتف «تمقف «رجفلا ءاضأ دقو

 عضوم يف كتيأر دق نالف اي اذه :لوقيو «يعاح امع نوثدحتي ةعامج

 .رمع ایؤر لثم مهب اذإو ءاذک عضوم یف نالف ای كتيأرو ءاذك
 هل نادابعب خیش- يضرملا يب يأ دام نب ةعرز نب ملس نع ۰ ٣

 انهه ناكو «ةنس نيتسو فين ذنم اندنع ءاملا حلم :لاق -لضفو ةدابع

 «ءيش جيراهصلا يف نكي ملو :لاق «لضف هل لحاسلا لهأ نم لحر
 00۹ ۔_



 «ناضمر يق كلذو «رهنلا نم ةالصلل ًاضوتأل تطبهف برغمل ترضحو

 ىنمأ تح يلمع تيضرأ !يديس :لوقي وهو «هب انأ اذإف «ديدش رحو
 كاصع نمل مامحلا ةلاسغ !يديس ؟كلأسأ تح يتعاط تيضر مأ «كيلع

 .شطعلا يندهحأ دقلو ءءاملا قذأ مل كبضغ فاحأ ضنا الول يديس «ریثک

 ىلع هربص نم تبحجعتف ءاحلاص ابرش برشف «هيفكب ذحأ مث :لاق

 تبرشف «ركسلا ةلزتم. وه اذإف «ذحأ يذلا عضوملا نم تذحأف «هتحولم

 ىري اميف تيأر :اموي خيشلا اذه يل لاقف :يضرملا وبأ لاق .تيور ىح

 ترق اهتيأر ول «كراد ءانب نم انغرف دق :يل لوقي الحر نأك «مئانلا

 رورسلا اهمساو مايأ ةعبس ىلإ اهنم غارفلاو
 لزاف «ءوضولل ركب «ةعمحلا موي وهو عباسلا مويلا ناك املف «ريخب رشبأف
 وبأ لاق .هانفدف ةالصلا دعب هانجرحأف «قرغف قلزف «دم دقو «رهنلا يف

 وهو «ةرطنقلا ىلإ ءيجي وهو «مونلا يف مايأ ةثالث دعب هتيأرف :يضرملا
 راد ميركلا ينلزنأ !يضرملا ابأ اي :يل لاقف «رضح للح هيلعو «ربكي

 زجعي «تاهيه :لاقف ؟يل فص :تلقف ؟اهيف يل دعأ امف «رورسلا

 ‹«تبستكا يذلا لثشم بستكاف ءاهيف ام مهتنسلأ قطنت نأ نع نوفصاولا

 تهتشا ام لک اهيف «يعم لزانم مه ءيه دق نا نوملعي يلايع نأ تيلو

 .تهبتنا مث « هللا ءاش نإ مهعم تنأو « يناوحخإو معن «مهسفنأ

 .عاتملا نم هب نيزي ام :ليقو «شرفلاو دئاسولاو طسبلا نم تيبلا هب دضني ام :دجنلا )١(
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 وأ نيوزقب ازغ ناكو- حتفلا يأ قوصلا يوارلا جرف نع- ٤

 تنكف «الهب ةليل بقرأ :لاق -ةنس نيئالث نم رثكأ “"اغلهب نادابعب ماقأ

 سأرب انآ اذإف «نيميلا ةيحان يهجوو ءليللا ضعب يف يانيع ينتبلغف «ربكأ

 رأ ملو ءدربلا اهنأك «ءاضيب ةيحلو نانذأو مفو نانيع هل ناسنإلا سأر لثم

 ًالمف «يعم ربكو تربك ينأكف «هنم ركأ الو مظعأ اهجو الو طق ايش

 :لاق ؟اذه نم :يبناحج ىلإ لحرل تلق «هنم بجعأ تلعجف ءايندلا هتوص

 تاومسلا تربك تربك اذإو «ريك تربك اذإ :لوقي هنأكف «رحبلا

 ءداوعألا هذه ىتح «ىرثلاو «هايلاو رجشلاو لابحلا نم نهيف امو ضرألاو

 بورض نم برض ينكاس عيمجو «ةرانملا هذه هيف يذلا رخصلا اذهو

 اهوح نورودي ةكئالم اهيلع حيبستلا نم راحج نم يئارو ترظنف «قلخلا

 دحأ امو « تهبتناف «ربكت مث «ةمايقلا يناوت یتح كلذك لازت الف «نوربکی

 ال :لاق ؟اهفرعت ةيلح وأ اندب هل تيأر له هتلأسف :لاق .هل بقرأ ام اعيش

 .ةمدألا ديدش "مد وه «دي الو ندب الب ههحو الإ ركذأ

 سلخ يث ثيدحلا باحصأ نم خيش- ئناه نب بويأ نع ٠-

 ضعب يث انرطم انك دقو «رطفلا ةليل يف تيأر :لاق -نوراه نب ديزي

 «رطملا ءا املف «ديعلا ىلإ ركبأل جرخت نأ يتانب ترمأ تنك دقو «ليللا

 .ةيطبن يهو رحبلا نيبو اهنيب ةرصبلا لامعأ نم عقص :اثله )١(
 .رمسأ يأ :مدآ (۲)
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 :لوقي وهو رحسلا تقو يسأر دنع خيش اذإف «بهذأ ال :تلق

 رضزألاو توم لآ اصر هنجو مير نق ةرفْقَم ىلإ وعزا

 ل یسفن تلمهو ‹تأضوتف تمقف [٣٣٠:نارسع لآ] 4  نيقملل تدعأ

 دج موي :يل لوقي لئاق اذإف :لاق مث «تفرصناف «ديعلا ىلإ باهذلا

 ٣[. درع لا] ( ارض ربح نم تلمع ام سفت لڪ

 يف ةرجش مونلا ق تيأر :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع ٦-
 نأ تدهجف ءاهيلع غئاصلا ميهاربإ تيأرو «ةليوط ةميظع مارحلا دجسلملا

 نم الإ اذه عيطتسي ال !زيزعلا دبع اي :ميهاربإ يل لاقف «ردقأ ملف دعصأ
0“ 

 . رمس

 .نآرقلا ًاأرقت ةكمم ةأرما تناك :لاق «برح نب ديعس نع -۷

 «ناحيرلا نهيديأب فئاصو ةبعكلا لوح نأك اهمانم يف تأرف :لاق
 ليق !؟ةبعكلا لوح اذه !هللا ناحبس :تلاق اهنأكو ”تارفصعم مهيلعو
 «تهبتناف :لاق .ةليللا ج وزت داور يبأ نب زيزعلا دبع نأ تملع امأ :اه

 .تام دق زيزعلا دبع اذإف

 نب دمحم تيأر :لاق «نوميم نب هللا دبع نب ليعامسإ نع -۸

 .دهتجاو دحج يأ:رمش (۱)

 .مدح يأ :فئاصو (۲)

 .تابت رفصعلاو «ةرفصعم بايث يأ :تارفصعم (۳)
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 ق هتیرأف «هيبأ لبق تامو «الضاف ناکو ‹ىلیل يبأ نب دمحم نب نارمع

 لوقت امف :تلق .ةفرعملا :لاق ؟لضفأ تدحجو لامعألا يأ :تلقف «مونلا

 .'ةاهابملا ضغبأ ينإ :لاقف :لاق ؟انربحأ وأ انثدح :لوقي لحجرلا يف

 نب كلام ىلإ انعم فلتخي ناك انل بحاص انثدح رفعج نع -۹

 عنص ام !ىجب ابًأ اي :تلقف «مانملا يف رانيد نب كلام تيأر :لاق «رانيد

 ةباحصلا لشم رن م «لاصلا لمعلا لثم رن م ءاريخ :لاق ؟كب هللا

 .نيلاصلا سلاح لثم رن مل «حلاصلا فلسلا سلاحجب لثم رن م «نيحلاصلا

 :لوقي الئاق نأک يمانم يف تيأر :لاق دمحم نب نيسحلا نع -۰

 .نيعيطملل ةفحت هيف تولا نامز اذه

 نم يلصي ةعيبر نب رماع ماق :لاق ء«رماع نب هللا دبع نع ١١-

 نم ىلصف هل نامثع ىلع نعطلا يف سانلا بغش ثيح كلذو «ليللا

 ةنتفلا نم كذيعي نأ هللا لأساف «مق :هل ليقف «همانم يف يتأف ءمان من «ليللا

 الإ طق جرح امف شا مث ‹« ىلصف :لاقف «هدابع اص اهنم ذاعأ يتلا

 .ةزانح

 لوقي مونلا يف 4 يبلا تيأر :لاق ءردكنملا نب دمحم نع-۲

 -نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل امهيلع :-ةنيدملا لهأ نم نيلحر يف

 اذام !نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل امهيلع «لحأ :تلق :دمح لاق

 .ةرحخافملا يأ :ةاهابملا )١(
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 ينإ :دمحم لاقف :لاق .مهوباتغيو سانلا موحل نالكأي اناك :لاق ؟امهنم

 .'ىهدهشأ ال اتام ول ءامهدوعأ ال اضرم ولف ءامهفرعأل

 دبع يبأل باتك يف تأرق :لاق «ديبع يبأ نب دمحم نع -۳

 لطع :لاقف «همانم يف الجر ظعو الحر نأ هبر دبع نب داح نب نمحرلا

 ليللا اذه يف «هتبم غولبو «هتعاطب اهرمعاو «كاسفن نم ةيصعملا نكامأ
 نوبغم «ريخلا نم رفص تنأو «مايألا كنع يضقنت نأ قوتو «راهنلاو

 .نيرساخلا ةرمز يل رسحختف «مايألاب

 :لاق -شيرق دابع نم لحر- يشاهلا ىسوم نب ديز نع ٤-
 ‹«سلجم نم هدنعادغ نينمۇملل مك :لاقف «يمانم يت تآ يناتأ

 ةارنملا هذه مهغلب يذلا امو !هللا كمري :تلق !؟نولسرملا هب ""مهوطبغي
 .كلذ يف نوسفانتلا سفانتيلف «ةيكازلا لامعألا نم ةبرقلاب :لاق ؟هللا نم

 «دشار يبأ نب عيبرلا نع هيبأ نع نامسلا نب ليعامسإ نع -°

 :هل ليقف «همانم يق يرأف :لاق ءهتفلکتل ك يبر يضري ارمأ ملعأ ول :لاق

 .ركشلاو ركذلا

 «يديب ذحأف مانملا يف ي يبنلا تيأر :لاق «ریرج نع - 1

 .امهتزانح يأ (۱)

 هنع لوحتت وأ هنع ةمعنلا لاوز ديرت نأ ريغ نم طوبغملا لاح لثم ىنمتت نأ :ةطبغلا ()
 .هنع لوحتت نأ ىلع هتمعن ینمتت نأ دسحلاو
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 له :تلق .معن :لاق ؟كلهأب سانلا تيصوأ تنكأ !هللا لوسر :تلقف

 مثيلا تنأ :يل لاقف يب يبنلا تيأر لاق «يزارلا مثيلا نع-۷

 .!اريح هللا كازح :لاق .معن :تلق ؟كتوصب نآرقلا نيزت يذلا

 رمع ابا تيأر :لاق «يدنكلا ديزي نب باهولا دبع نع -۸

 :تلق .ينمحرو يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف «مونلا يف ريرضلا

 :تلق .ملعلاو ةنسلا نم هيلع متنأ ام :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا يأف

 :لاق ؟ءامسألا امو :تلق .ءامسألا رذحا :لاق ؟ارش تدحو لامعألا يأف

 .ءاوهألا باحصأ دعي لعجف «ئجرم «يلزتعم «يردق

 لبق تام امهيأ نالحر دهاعت :لاق «بويأ نب ىح نع -۹

 «مونلا ف هبحاص هآرف ءامهدحأ تامف «ىقلي ام هبحاص ربخي نأ هبحاص

 :لاق .ىصعي ال ةنحلا ين كلم كلذ :لاق ؟نسحلا لعف ام !يحأ اي :لاقف

 :لاق .امهنيب ام ناتشو «هسفن تهتشاو ءاش امف :لاق ؟نیریس نباف

 .فوخلا ةدشب :لاق ؟نسحلا كلذ كردأ ءيش يأبف !يحأ اي

 ‹يقوسو يلزام ق راج يل ناك لاق «نامسلا ناوضر نع-٠

 املف «هنيبو ينيب مالكلا رثكف :لاق ءامهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ متشي

 «ينلوانت یقح مالک هنیبو ينيب عقوف «رضاح انأو امهمتش موی تاذ ناک

 :لاق .يسفن مول «نيزح مومغم انأو يلزام ىلإ تفرصناف «هتلوانتو
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 نم يمانم يف لئ هللا لوسر تيأرف «مغلا نم ءاشعلا تكرتو «تمنف

 بسي وهو «يقوسو يلزام يئ يراح نالف !هللا لوسر اي :تلقف «يتليل

 تیأرف «هتحذف هتعجضأف هتذحأف :لاق .اهب هحبذاف ةيدملا هذه ذح :ي

 لا يديب تيوهأو ‹ةيدملا تيقلأف :لاق .همد نم تباصُأ دق يدي ناک

 اورظنا :تلقف .هراد وحن نم خارصلا عمسأ انو تهبتناف ءاهحسمأ ضرألا

 اذإف ءهيلإ ترظن تحبصأ املف ءةءاجف نالف تام :اولاق ؟خارصلا اذه ام

 .حبذلا عضوم طح

 نم شيرق نم خيش نع ميمت ينب لوم هللا دبع نب یسيع نع -۱
 «هیطغی وهو «ههجو فصن دوسا دق ماشلاب الحر تیر :لاق «مشاه ينب

 نع ينلأسي ال نأ يلع هلل تلعج دق «معن :لاقف «كلذ ببس نع هتلأسف

 ريثك 4 بلاط يبأ نب يلع يف ةعيقولا ديدش تنك «هتربخأ الإ دحأ كلت
 :لاقف «يمانم ق تآ يناتأ «مئان ةليل تاذ انأ انيبف «هوركملاب هل ركذلا

 قشو تحبصأف «يهحو قش برضو «يلع يف ةعيقولا بحاص تنأ

 .اذكه دوسأ يهجو

 رکب ابا متشی ناک لحجر تام :لاق «يقريصلا ركب يبأ نع -۲

 هنأك «مونلا يف لحر هيرأف «مهج يأر ىريو ءامهنع هللا يضر رمعو

 .ةرفشلاو نيكسلا :ةيدملا )١(
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتك

 هللا لعف ام :لاقف «یرحأ هتروع یلعو «ءادوس قرح هسأر ىلع نایرع

 .ناينارصن امو «رسعألا نب نوعو «يسيقلا ركب عم ينلعج :لاق ؟كب

 ينيبو «يل راج تام :لاق «خيش انثدح :ايندلا يبأ نبا لاق -۳

 ك مولا ي هتيرأف ءرومألا هله ي ضوخت نمم ناكو «بسن هنيو

 باحصأ تصقنت :لاق ؟كب ىرأ يذلا اذه ام !نالف اي :تلقف «روعأ

 .ةيهاولا هنيع ىلع هدي عضوو ءاذه ينصقنف ب دمحم

 نأك مانملا يف ىأر الجر نأ ؛يرهوجلا ةمادق نب دمحم نع-٤

 :لوقي الئاق

 لزن تح انسأب اوفاخي ل مكلبق نم ىلألاك اونوكت ال
 ددر الئاق نأك مانملا يف تيأر :لاق «يوحنلا ذاعم يأ نع ٠-

 :امهتظفح ىتح نيتيبلا نيذه يلع

 دق ناكف نئاك وهامو نكي م سمألاب ناک دق يذلا نأك

 دعقاو كسفنب مق لاح لک ىلع تييمو ميعنلا هنع الئاز ايف

 ورمع نب ىسوم نب مثيلا انثدح :ايندلا يأ نبا لاق ۲١-

 دقو هبتناف رعشلا اذه لوقي الئاق نأك مونلا يف ىأرل -هللاب يل فلحو-

 :هظفح

 بوكنو ةريح الإ شيعلا امو فرصت الإ مايألاو رهدلا امو
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 بوهذف تيم الإ سانلا امو هلهأ دنع ةراع الإ لاملاامو

 :لاق «ملعلا لهأ نم خيش نع يلجبلا ميهاربإ نب مراد نع -۷

 :هتظفحف ارعش ىندشنأف «یمانم يف ناتا ایتآ تیر

 قينحجنملاك نونملا ماهسو وغلتو وهلت تنأو وهزت

 يندشني الئاق نأك مانملا يف تيأر :لاق «نيسحلا نب دمحم نع -۸

 :هتظفحف ارعش

 عفترسي م هايندب دبل ؤلول نم دلحلا يق رصق
 -مانملا ق ينعي- تيأر :لاق «يشرقلا ءاحر يبا نب دمحم نع -۹

 :ةظقبلا يف انأو هتلقف «لوقي الئاق نأك

 عفديالردقاملكف عزت الورهدلا عزفت ال

 عرصم هلا هيف هبنج هلقث ىلعايندلا ق ءرملا

 عبرأ هب بارتلل حار اذإ نسمآ هلهأ ف يغلاام

 عطسي هبوث نم ىلبلا حير دحجم هلام ريرس ىلع

 عقلب هصخش نم هتيبف ىرشلا فاوو فلألا [..]
 عدخت دق كسفن ىنلابو ىلببلا متو كسأر ف [...]

 نم ديعس ابأ ىنكي- انل بحاص ينثدح ئرقملا ةقدص نع ٠-

 دائاق يمانم يف تيرأف «يئزح نع ةليل تاذ تم :لاق -نآرقلا ةظفح

 :لوقي
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 رحفلا ىلإ مان قف نمو ةحص نمو مسح نم تبجع

 يرسي اذإ ليللا ملط يف هتافطخ نمؤت ال توللاو

 ربسقلا يق لامعألا شرتفي ةرفح ىلإ لوقنم نيب نم

 رخفلاو ربكلا ليوط تاب ةرغ ىلع ذوخأم نيبو

 رشحلا ىلإ اروسحم تامف ةلفغ ىلع توما هلحاع

 .دعب اهتيسنأ امف «هتمقلأ ارجح هللاو اهنأك

 :ىلاعت هللا اهمحر ةعبار يل :تلاق :لاق «مصاع نب عمسم نع -۱

 :لوقي الئاق نأك مونلا يف تيأرف «دجهتلا نع ينتعنم ةلع تللتعا

 دينع ةالصلل دض كمونو دوقر دابعلاو رون كتالص

 ديبيو ابئاد نفيو ريسي ةلهمو تلقع نإ منغ كرمعو

 .رجفلا ءادنب تظقيتساو «ينيع نيب نم باغ مث

 نم ماني املق دابعلا نم لحر ناك :لاق «ئراقلا رضم نع -۲

 ىري اميف ىًأرف :لاق «هئزحج نع مانف ةليل تاذ هنيع هتبلغف :لاق ءليللا

 اهعمو :لاق « تت ا رمقلا اههجو نأك هيلع تفقو ةيراح ناك مئانلا

 ل ًارقاف :تلاق «معن :لاق ؟خيشلا اهيأ ًارقتأ :تلاقف «باتك هيف قر

 :بوتكم هيف اذإف هتحتفف اهدي نم هتذحأف :لاق «باتكلا اذه

 .ءاضيبلا ةفيحصلا :قرلا )١(
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 نانجلا فرغ يق تاريخلا عم شيع ريخ نع مون ةذل كتهأأ

 ناسحلا عم مايخلا يف معنتو اهيف توم ال ادلخم شيعت
 نآرقلاب دجهتلا مونلا نم ارح نإ كمانم نم ظقيت

 .مونلا ينع بهذ الإ طق اهتركذ ام هللاوف :لاق

 :لاقف ؟كبر كب لعف ام :تلقف «مونلا يف يلزاغملا

 هدجتساو اذ كموي منتغاف هدجت ال ىیضم دق موی لک

 تیأر :لاق ءدام نب هللا دبع نب دمحم ىنيدملا رفعح يبأ نع ٤-

 دعب هتيأرف ءايندلا راد يف هلل نيلماعلا نم ناكو «ىمانم يف ديمح نب دومح

 كمر توملا دعب هيلإ ترص ام ىلإ :تلقف «نارضحأ نابوث هيلعو «هتوم

 :لوقي ًاشنأ مث ىلإ رظنف ؟هلا

 راكبأ دهاون راوجب اقح دلخملا يق نوقتملا معن

 .هلبق دحأ نم هتعمس ام هللاو :رفعحج وبأ لاق

 «دمحم ينبا فوت :لاق «ورمع يأ رارم نب قاحسإ نع -°

 .اذكو اذك لعفت تنك ءافرسم كفرعأ تلز ام :تلقف «مونلا ف هتيأرف

 :لاقف

 هزم ينإف ىرحألا نكت نإو هلهأ كنإف رفغت نإ بر ايأ
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 .كنم هقفأ وه :تيبلا ةيحان نم خيش يل لاقف :لاق

 دحاو لك دهاعف ةأرما لحر جوزت :لاق «ناظقيلا يبأ نع ١-

 تضقنا املف «لحرلا تامف «هدعب رحآلا جوزتي ال تام امهيأ هبحاص

 اهئانب ةليل ناك املف «تحجوزت ىح اهب نلزي ملف ءءاسنلا اهاتأ ةأرملا ةدع

 «بابلا تداضع ذحأ دق ذخآب وه اذإف [لوألا اهجوز مانملا يف تأرإ]

 :لاق مث «بابر اي تیسن ام عرس ام :لاقف

 اهييحأ ال ينإف بابرلا الإ مهلك رادلا اذه نکاس تییح

 اهيفاوي نم يراوت روبقلا نإ الح يلرنم ىسمأو اسورع تسمأ

 ءادبأ كسأرو يسأر عمتجت ال هللاو :هل تلاقف ءاعزف تهبتناف :لاق

 .اهجوز تعلاخف

 اعضاو مونلا يف ابيصن تيأر :لاق «هيبأ نع يبنعقلا نع -۷

 :لوقي وهو «ىرحألا ىلع هيلحر ىدحإ

 اهادر دارأ نم اريح سانلا نم یزج الو نییلوملا ينع هللا یزج

 امهاحخأ قارفلاب ادهف كلم اعيابت ناحلاصلا ياوحأ امه

 :يرقشلا فرطم تعم :لاق «ليقع نب ديز ليقع يأ نع-۸

 :لوقي الئاق نأك مئانلا ىري اميف تيأر :ناملس زيزعلا دبعل لوقي

 نيهملاو الإ مهارتام هللاوف نيفئاخلا بولق توملا ركذ عطق
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 .ةليل لك يف نآرقلا متخي فرطم ناكو «هيلع ايشغم زيزعلا دبع رخف :لاق

 يهتشأ تنك :لاق «يميلسلا ءاطع نع عادو نب ىحرملا نع -۹

 !؟توملا ینمتتأ !ءاطع اي :لاقف «يمانم يف تآ يناتأف ءهانتأو توما

 توملا ةدش تفرع ول :لاق مث «يهحو يف بلقتف :لاق ؟كاذ نيأ :تلقف

 كلقع لهذلو «كتايح مايأ كمون راطل ؛هتفرعم كبلق طلاخي تح هبركو

 لوط ناكف !هشيع هعفن نمل ىبوط :ءاطع لاق ""اهلاو سانلا يف يشمت تح
 .یکب مث كلذك ءاطع ىرأ ام «هلمع يق ةدايز هرمع

 ذختا دق ةيدابلاب لحجر ناك :لاق داور يبأ نب زيزعلا دبع نع - ٠

 :لاق «هتالص ىضق اذإ ناكف «راجحأ ةعبس هتلبق يف لعحو «ادجسم

 «هحورب جرعف لجرلا ضرمف :لاق .هللا الإ هلإ ال نأ مكدهشأ !راجحأ اي

 ةراجحلا كلت نم ارجح تيأرف «رانلا ىلإ يب رمأ هنأ يمانم يف تيأرف :لاق

 اذإف رحآلا بابلا ىلإ ىتأ مث :لاق «منهج باب ينع دسف «مظع دق هفرعأ

 باوبأ نم اباب ينع دسف «مظع دق هنيعب هفرعأ راجحألا كلت نم رجح

 .ةعبسلا منهج باوبأ راجحألا ةيقب ينع دس ىح :لاق « منهج

 ىون اه ةدبعتم ةأرما تناك :لاق «عفان نب هللا دبع نع ١-

 مئاق ىونلا كلذ نأك اهمانم يف ةليل تاذ تأرف «نهب ىلاعت هللا حبست

 .فوخلا وأ نزحلا وأ دحولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ :هلولا.()
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 مئاد هللا ناحبس :لوقي لوألا فصلا «فوفص ثالث ""هقوس ىلع

 يح ناحبس :لوقي ثلاثلاو !تابنلا جرخم ناحبس :لوقي يناثلاو «تابثلا

 .!تاومألا

 ولتي ايلات نأك مانملا يف تيأر :لاق «مالس يأ نب فسوي نع -۲

 :يكابلا كلذ لاق «ةءارقلا نع يلاتلا كسمأ املف «يكبي رحآلاو ءانآرق

 .هبلق ةرحآلا نازحأ ترمغ نمل بوط

 مكنإ :هل ليقف «مانلا ف تأ الحر نأ ؛ديبع نب سنوي نع - ۳

 «هومتيأر اذإ مكءوسي نأ نولمعت يذلا اورظناف ءاهضعب مكءوسيو

 .هايإو مكايإف

 «ميلس ينب نم خيش نع يناسارخلا ىسوم نب نيسحجلا نع- ٤

 :لاق ؟كلاح ام !هللا لوسر اي :تلقف «ىمانم يف يي ىبنلا تيأر :لاق

 ناك نمو «نوبغم وهف هاموي ىوتسا نم :لاق .ينثدح :تلق ؟كثدحأ

 «ناصقن يف وهف ةدايز يف نکي م نمو «نوعلم وهف هموي نم ارش هدغ

 .هل اريخ توملا ناك ناصقن يف ناک نمو

 اهيدي نیب ةزانج مانملا يف تيأر :لاق «نيسحلا نب دلخم نع - ٥

 :نلقی نهو «لاوط راوج

 .قاس عمج :قوس )١(
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 رزح مكل ايندلا يق مئاهبلا امك مكذحأي توملل ارزح متحبصأ

 نأك مانملا يت تيأر :لاق «ليبحرش نب ورمع ةرسيم يأ نع - ٦
 «كلم انأ :لاق ؟تنأ ام :تلقف «لحر اهنم علطاف «تحرفنا ءامسلا

 له نع ينربحأ :تلق .تئش مع لس :لاق ؟ءيش نع كلأسأ :تلق

 :لاق ؟نيفص لهأ نع ينربحأ :تلق .اولتتقا ناتنمؤم ناتغف :لاق ؟لمجلا

 اوعلخ :لاق ؟ناورهنلا لهأ نع ينربخأ :تلق .اولتتقا ناتنمؤم ناتفف

 . حرت اوقلف «مهتعیب اوثکنو «مهمامإ

 تيأر :نيفص ةليل ليبحرش نب ورمع لاق :لاق «لئاو يبأ نع -۷
 انلخدأ مث ‹ضعب نم انضعبل صتقا ءاعيمج ءالؤهو اناک ةحرابلا مانملا يق

 .ةرسيم يبأ ايؤر تقدص نإ :لوقي لئاو وبأ ناكف :لاق ءاعيمج ةنجلا

 :تلقف «مانملا ق ةفينح ابأ تيأر :لاق ‹ثايغ نب صفح نع - ۸

 ظ هللا دبع يأر يأرلا معن :لاق ؟نسحأو لضفأ تدحو ءارآلا يأ

 . .هنيد ىلع احيحش ف ناميلا نب ةفيذح تدحجوو

 وهو «مانملا ق يئاطلا دواد يئر :لاق ‹«خورف نب هللا دبع نع ۹ ٣-

 . تام دقو اوحبصأف ‹«نجسلا نم تلفنأ ةعاسلا :لاقف ‹« رضتحي

 هآرف ركب يبأ ىلع ي يبلا لحد :لاق ءردكنملا نب دمحم نع ٠-
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 مانملا ةلاسر تابيغملا تانك

 «ركب يأ عجوب اهربخيل هنإف «ةشئاع ىلع لحخدف «هدنع نم ج رخف «اليقث

 ل يبلا لعجف «لحدف «يبأ :ةشئاع تلاقف «نذأتسي ركب وبأ ءاح ذإ

 يدنع نم تجرح نأ الإ اذه ام :لاقف ءةياعلا نم هلا لجع ال بجتي

 . ترب دقو تمقف "”ةطعس ينطعسف ظا ليربح يناتأف "توفغف

 لاقي هنأ هل د نامثع نمز يف ىأر الحر نأ ؛باهش نبا نع - ۱

 :كل لاقي ام دع :هل

 اليلق الإ ريخلا بهذ دققل نلحجعت ال كيبأ ورمعل

 اليوط ارش نافع نبا ىلخو مهنيد يف سانلا هفس دقل

 ةيوار الو «رعاشب انأ ام هللاو :لاقو «كلذ ركذف كط ايلع ىتأف

 اذه نع تكسا :هل لاقف «يناسل ىلع يقلأف «ةليللا تيتأ دقلو «رعشلل

 ( .لتق نأ نامثع ثبلي م مث

 «يجلا نم لحر ينثدح :لاق « يناسغلا كلام نب ةلبح نع -۲

 :قشمد قش ىلع لوقي مانملا يف الئاق يحلا نم لحجر عم :لاق

 نفألا يذ يأرلاو نوهولا زجاعللو نهولاو ةهافسلل موقلاي الأ

 .ةفيفح ةمون تمن يأ :توفغأ )١(

 .فنألا يق بصي ءاودلا مسا :طوعسلاو «هفنأ هلحدأ اذإ ءاودلا هطعسأ :ةطعس (۲)

 ملو .مانملا يق تيأر :هلوق دنسلا نم طقس هنأ هللا دنع ملعلاو رهاظلاو «لصألا يي اذک (۳)

 .ثحب دعب اعوفرم ثيدحلا ىلع فقأ
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 نطبلاو هجولل رح هيمدق ىلع مئاق وه امنيب ديعس نبالو

 نصحلا يف ةينملا هترازف هيلإ ىجتلاف توملا نم ةاجنم نصحلا ىأر

 ال :لاق ؟دحأ كنم اهعمس له !كحيو :لاقف «هربحأف كلملا دبع ىتأف

 .كلذ دعب ديعس نب ورمع كلملا دبع لتق مث «كيمدق تحت اهعض :لاق

 نم رثكأ ذنم لحر ينربحخأ :لاق «يبلكلا دايز نب دمحم نع -۳

 ؟لوقأ ام :تلق .لق :يل لاقف «يمانم يٿ تآ يناتأ :لاق ‹«ةنس نيعبرأ

 :لق :لاق

 ايکاب ناک نم مالسإلا ىلع كبي
 :لق ؟لوقأ ام :تلق .لق :لاقف « هتلقف

 ايهاو نيدلاو مالسإإلا حبصا دقل هبدان رحبلاو ربلا يق هبدنيو

 هشارع دیبت تداک دقو ابیرغ

 ينأك يمانم يف تيأر :لاق «ردكنملا نب دمحم نب ردكنملا نع ٤-

 .ةضورلا يف لحر ىلع نوعمتحم سانلا اذإف ي هللا لوسر دجسم تلحد

 .مهاتوم نع سانلا ربخي «ةرحآلا نم مدق لحر :ليقف ؟اذه نم :تلقف

 هنولأسي سانلاو :لاق «ميلس نب ناوفص لحرلا اذإف «رظنأ تجف :لاق

 ؟ردكنملا نب دمحم نع ينلأسي دحأ انهه امأ :لاقف :لاق .مهربخي وهو

 ‹«سانلا تحجرفف :لاق .هنبا اذه «هنبا اذه نولوقي سانلا قفطف :لاق

 ذك هاطعأو ءاذك ةنجلا نم هللا هاطعأ :لاق ؟هللا كمحر انربحأ :تلقف
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 الو هيلع .٩ ی الف هأوبو ‹ةنحلا ي لزانم هنكسأو «هاضرأو «هاطعأو

 تيأر :لاق -ارايحخ ناك و- نيثيللا ىلوم هللا دبع يأ نع ٥-

 نيب مئاق سنا نب كلامو «هلوح سانلاو «دجسملا يق دعاق ي يبلا ناک

 ‹«ةضبق ةضبق هنم ذحأي وهو كسم يب هللا لوسر يدي نيبو «هيدي
 لوأف :بعصم وبأ لاق .سانلا ىلع اهرثني كلامو «كلام ىلإ اهعفديف

 .ةنسلا عابتاو ملعلا كلذ

 طهر يت ينأك مونلا يف تيأر :لاق «ميشأ نب ةلص نع -

 هسأر برض انم دحأ ىلع ىتأ املك «رهاش فيسلا هعم انفلخ لحرو

  عنصيف يلع أي تم رظنأ تلعجف :لاق .ناك امك دوعیف هدیعي مث «عقوف

 يسأر ىلإ رظنأ ينأك «عقوف يسأر برضف يلع ىتأف :لاق .كلذ لثم يب

 .ناك امك داعف هتدعأ مث «بارتلا يرعش نع ضفنأ «هتذخأ نيح

 مونلا ف -بيصأ ام دعب- ةعافر ابأ تيأر :لاق «ةلص نع -۷

 :لاق .هرثأ ىلع انأو ”فوطق لاقث لمج ىلع انأو «ةعيرس ةقان ىلع

 :لاق .هرثأ عبتأ انأو اهحرسيف «توصلا هعممأ نآلا لوقأف يلع اهحرعيف

 .ادك لمعلا هدعب دكأ انأو «ةعافر يبأ قيرط ذحخآ ينأ يايؤر تلوأف

 .ريسلاو باهذلا :نعظلا )١(

 .ءيطبلا وطالا براقتملا :باودلا نم فوطقلا (۲)
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 هنبا هعم شيح يف ةلص جرح :لاق ءلاله نب ديح نع -۸

 «مونلا يف ءابهصلا ابأ اي كتيأر :يبارعألا لاقف :لاق .يحلا نم يبارعأو

 ‹«تادهش ثالث اهتحت نم تبصأف «ةليلظ ةرجش ىلع تيتأ كنأك

 ينتم ساق نوكت الأ يسفن يف تدحوف «نيتنثا تكسمأو «ةدحاو ينتيطعأف

 لتقو «لتقف مدقتف «مدقت :هنبال ةلص لاقف «ودعلا اوقلف :لاق .ىرحألا

 .يبارعألا لتقو «ةلص

 مونلا يف ىح نب مامه تيأر :لاق «ليعامسإ نب لمؤم نع -۹

 .ةنحا يناحخدأ :لاق ؟كبر كب عنص ام !هللا دبع ابأ اي :هل لوقأ ينأکف

 ديعس لباق وهو «ينانبلا تباث تيأر :لاق ؟ةنجلا ف تيأر نم :تلق

 نم ليسي نبللاو ءاملاو ءامهب وعدي هنأک «اعيمج هيدي لمؤم طسبو «اذکه

 ؟اذك اذكب انالف :تلق «رانلا ىلإ نالفب رمأو «نوبرشي سانلاو «هيدي

 يذلا تنأ :هل ليقو .معن :لاق .هب فرعي ناك دق ءيش لإ هبسني هنأک

 . هل امهیلصی نیتعک رب هللا یلع نمی ناک

 سانلا نأك مئانلا یری امیف یار الحر نأ ؛تباث نع -۰

 نيب تفقوف «قاقر بايث اهيلع ةأرماب يتأف :لاق كك هللا ىلع نوضرعی

 «ىلاعتو كرابت اهنع ضرعأف ءاهفشكف حير تبهف « ىلاعتو كرابت هللا يدي

 ىلع لوقت :هل ليقو «يردقلا ديبع نب رمع وه رانلا ىلإ هب رمأ يذلا :يدع نبا دنع ءاج )١(

 .امهيلصت نيتعكر ب نمتو ىلاعت هللا ةئيشم. بذكتو اذكو اذك هللا
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتك

 نوضرعي اولعج مث «تاحربتملا نم تناك اهنإف «رانلا ىلإ اهب اوبهذا :لاقو

 ناک هنإف ؛هوعد :لاقف «هللا يدي نيب تفقوف يعبضب ذحأف يلع يتأ ىح

 .ةعمجلا ىلإ ركبي ناكف :لاق .ةعمحجلا قح يدؤي

 «ةودغ ناعم نبا ىلع تلحخد :لاق «نيسحلا نب دلخم نع ١-

 نيبلک يدي نيب نأک تيار ينإ :لاقف «عزف وهو همون نم ماق دقو

 «ةعدب ابحاص ناذه :تلقف «رحآلا نمؤي ملو ءامهدحأ نمأف «توعدف

 امف :لاق .كبيجي الف رحآلا وعدتو «ةنسلا ىلإ كبيجيف اهدحأ وعدت

 اعدف «هدنع امصتحا دق نالحر لحد ىح «سلحلا كلذ نم تمق

 .هبجي ملف رحآلا اعدو «هباحأف امهدحأ

 هڪ نافع نب نامثع ىلع تلحد :لاق «تلصلا نب ريثك نع -۲

 نم الوتقم الإ ينارأ ام !تلصلا نب ريثك اي :نامثع يل لاقف «روصحم وهو
 داعأ مث !نينمؤملا ريمأ اي كودع ىلع هللا كرصني لب :تلق :لاق .اذه يموي

 تقو :تلق :لاق .اذه يموي نم الوتقم الإ ينارأ ام !ريثك اي :لاقف «يلع

 يف ترهس نکلو ءال :لاق ؟ءيش هيف كل ليق وأ ؟ءيش مويلا اذه يق كل
 اميف تيأرف ةءافغإ تيفغأ رحسلا دنع ناك املف «ةيضاملا هذه يتليل

 اي :لوقي لب هللا لوسرو «رمعو ركب ابأو لب هللا لوسر مئانلا ىري

 .كلذ هموي نم لتقف :لاق .كرظتنن انإف ءانسبحت ال ءانقحلا !نامثع

 .ةفيفح ةمون يأ :ةءافغإ )١(
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 مانملا ف لك هللا لوسر تيأر :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -۳
 م ءهبيصأ نأ تدك ىتح !رمع اي ندا :يل لاق من !رمع اي ندا :يل لاقف 5

 اذإو «نيذه لمع نم اوحن كتيالو يف لمعاف تيلو اذإ !رمع اي :يل لاق

 .رمعاذهو «ركب وبأ اذه :لاق ؟ناذه نمو :تلق .هافنتکا دق نالهک

 هلهأ ضعب به ابا ىًأر :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع ٤-

 هذه لثم يف تيقس ينأ ريغ ةحار مكدعب تيأر ام :لاقف «مونلا يف

 يبلا تعضرأ تناكو «ةبيوث يقتعب -ماهبإلا قوف يتلا ةرقنلا ىلإ راشأو-

 .يظ ةملس ابأو

 تنك :لاق -ةرصبلا لهأ رايخ نم ناكو- زيزعلا دبع نع ٠-
 يبلا تيأرف :لاق «دعاق انأو مانأ تنكف دجسملا ىلإ ةعمحا موي ركبأ

 «دعاق انأو «مانأف دجسملا ىلإ ةعمحجلا موي ركبأ ينإ :تلقف «يمانم يف ي

 .مانف عجطضا نم ىلع ءوضولا امنإ ءال :لاقف ؟ءوضو نم يلع لهف

 «يمانم يف اص نب نسحلا تيأر :لاق «يدتبملا يأ نع ٠-

 :لاق ؟نمو تنأ :تلقف .ةكئالملا انب ىهاب :لاق ؟كب هللا عنص ام :تلقف

 .مادك نب رعسمو «يضاقلا ةعرزو «يئاطلا دوادو انآ

 دعب نوراه نب ديزي ىأر الجر نأ ؛يزورملا هللا دبع يبأ نع -۷

 :تلق .ةنجلا نحابأ :لاق ؟كاب هللا لتعف ام :هل لاقف «مونلا يف هتوم

 .ثيدحلا :لاق ؟اذامبف :لاق ءال :لاق ؟نآرقلاب
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 مانملا ةلاسر تابيغملا باتك

 «صفح ابأ ىنكی يل خأ تام :لاق «لتاقم نب رکب يأ نع -۸
 ؟تم دق تسل !يحأ اي :تلقف «مونلا يف هتيأرف «هيلع يعزج دتشاف

 .راد ىلإ راد نم نولقني ةنسلا لهأ نإ :لاقف

 مونلا يف ثراحلا نب دلاخ تيأر :لاق «ينيدملا نب يلع نع -۹

 رمألا نأ ىلع «يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف «ضايب بايث هيلع

 ؟عيرز نب ديزيف :تلق .انقوف :لاق ؟ناطقلا ىحيب لعف ام :تلق «ديدش

 .نیترم موی لک یلاعت هلل لإ رظن «نييلع يف كاذ :لاق

 «مونلا يت نعم نب ىح تيأر :لاق «رشبم نب شیبح نع -۰

 ينج وزو «ينابحو «يناطعأو «يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف

 .نيترم هيلع ينلحخدأو «ءاروح ةئامالثب

 ديعس تيأر :نييكملا ضعب لاق :لاق «بوقعي نب ميهاربإ نع -۱

 :لاق ؟ةربقملا هذه يف نم لضفأ نم :تلقف «مونلا يق حادقلا ماس نبا

 ام :لاق .ربص يلتبا اذإ هنأل :لاق ؟مکلضف مب :تلق ة .زيزعلا دبع نب حلاص

 ايندلا اه موقت ال ةلح يسك «تاهيه :لاق ؟ضایع نب لیضف لعف

 .اهيشاوحب

 .ينبرقو ينصح يأ :ينابح (۱)
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 ءاودلا برشتأ :هل ليقف «همانم يف ىتأف «هبرشي نأ دارأف «ءاود هل فصوف

 اذكو اذك مايأ ةثالث يف ىلصف ءاعزف هبتناف :لاق !!ًايهنت كل نيعلا روحلاو

 يف دابع نب دمحم يئر :لاق «يرصبلا ىح نب ايركز نع -۳

 .ةنحجلا تلحدل ىبنذ الول :لاق ؟كبر كب لعف ام :هل ليقف «مونلا

 نأ انباحصأ ضعب نم تعم“ :لاق «بوبحم نب نسحجلا نع ٤-

 رفغ :لاق ؟كبر كب لعف ام :هل ليقف «مونلا يف يئر هللا هر كرابملا نبا

 .'-مورلا برد ينعي- بردلاب بردلاب ل :لاق ؟ثیدحلاب :لیق .يٺ

 «هذه يراد يق روصنم نب رشب يلع لحد :لاق «باده نع - ٥

 عزفف «ةودغ هبنج ىلإو «يلصي مئاق هنأك لحر يف لوقت ام :هل تلقف

 لحجر اذه :لاقف .ال :تلقف «وه انأ يلعل !باده اي كحيو :لاقو «ةعزف

 ي مانملا يف يروثلا نايفس تيأر :لاق «داهح نب ىسوم نع ٦-

 دبع ابأ اي :تلقف «ةرجش ىلإ ةرجش نمو «ةلخن ىلإ ةلخن نم ريطي ةنجلا

 ؟مصاع نب يلع لاب امف :تلق .عرولاب «عرولاب :لاق ؟اذه تلن مب «هللا

 .بكو كلا یری امک الإ هارن داکن ال كاذ :لاق

 .هللا ليبس يق داهجلاب يأ (۱)
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 كمر تنأ نم نبا :برح نب ةرامعل انلق :لاق «ماشه نع -۷

 «ريخج انأف «رانلا نم توجن نإ انأو «ةناحط لمعت يمأ تناك :لاق ؟هللا

 نم قتشا اغأك تيأر ينإف «نيريس نب دمحم يل لس :يل لاقف :ماشه لاق

 ‹«موصعم لحر اذه :لاقف ءادمحم تلأسف ءاهنم تحرخف «ةرذ يسأر

 تناك :لوقی «هانلأس نا هل عاش ام ثبلف :ماشم لاق .حځاص لحجر اذهو

 :حلاصلا دبعلا لاق امكايإ :لاق «موي ناك ذإ ىتح :لاق .ةناحط لمعت يمأ

 ءامسأو «مهؤامسأ اهب عاقرب سانلا وعدي الجر نأك مانملا يق تيأر ينإ

 عفدف :لاق .يدمحيلا برح نب ةرامع نم :لاق «يلع یتا املف «مهئابآ

 هل باطخلا نب رمع لحرلا اذإف :لاق .يبا مساو «يمما اهيف ةعيقر يل

 .يدمحيلا برح نب ةرامع انأ :لوقي دعب ناكف :لاق

 نب دوعسم ابا یار لجر نع يرزجلا ىسوم نب ناميلس نع -۸
 :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل لاقف «مونلا يف ثراحلا نب دلاخ خأ ثراحلا

 ءايندلا قيرط يف تددرت ام لاط !دوعسم ابا اي :ىل لاقو « ناندأو ینبرق

 تدجس ول ! رشب اي لاق «يل رفغ .لاق ؟كب ا :لاقف برنا

 .يدابع بولق يق كل تلعج ام تأفاك ام رمجلا ىلع ىل

 دواد نب هللا دبع تیار :لاق «ةريغملا نب بلهملا نب دمحم نع ٠-
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 دام ةئيهك «ةمالسلا هللا لأسن :لاق ؟كاب هللا لعف ام :هل تلقف «مونلا يق
 .ةملس نبا

 «مونلا يف حلفأ نب ريثك تيأر :لاق «نيريس نب دمحم نع -۸۱

 هوعدأ نأ تهركف «ايلوم يشع هتيأرو «لتق دق هنأو ءايؤر اهنأ تفرعف
 ‹هنوظقويف ليذحلا وعدأ امنإ انلهأ نظيف «دمح ابأ ىنكي ناك و «هتينكب

 :تلق .ىلب :لاق ؟تلتق دق تسلأ :تلقف «يلإ لبقأف !ريثك اي :تلقف

 نيملسملا نإ ءال :لاق ؟ءادهشلا متن :تلق .ريخب نحن :لاق ؟متنأ فیکف

 له :تلق .ءامدنلا نحن نكلو «ءادهش مهنيب مهالتق سيلف مهنيب اولتتقا اذإ

 فيكف :تلق .وه نيأ ملع دق الإ دحأ انم ام :لاق ؟متنأ نيأ متملع

 . ريخ :لاق ؟مکلاح

 تيلو مانملا يت يروثلا تيأر :لاق «نيعأ نب ميهاربإ نع -۲
 :تلق .ةرفسلا عم انأ :لاق ؟كتيدف تعنص ام :تلقف «ءارفصو ءار

 .ةرربلا ماركلا :لاق ؟ةرفسلا امو

 تنك :لاق «أرما وبأ ينثدح يرازفلا باتع نب نارمع نع -۳

 يق عضوف «ضايب بايث يف هب ءيح الحر نأك مانملا يق تيأرف «نادابعب

 يف راصواجنو «ةنسلا ىلع تام دق يذلا اذه نم :تلقف «ةنيفس

 كلت يف تام يروثلا نايفس نأ ربخلا انءاح راهنلا عفترا املف «ةرحآلا

 .ةليللا
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 ةماسأ ا

 ةحيبص ميهاربإ نب ديزي تيقلف «نايفس تام نيح ةرصبلاب تنك :لاق

 ريمأ تام :يمانم يق ةليللا يل ليق :لاقف .نايفس اهيف تام يتلا ةليللا

 .يروثلا نايفس تام :لوقي يذلا ىلع ادر :تلقف .نينمؤملا

 ديزي نكي ملو «ةليللا نايفس تام دقو :هل تلقف :ةماسأ وبأ لاق

 ام !ءالعلا ابأ اي :تلقف «تام امدعب يدنكلا ةرق بأ لوم دعس نبا

 .يعخنلا ميهاربإ مث | 0 | اهيف تيأرف ةنحلا تلحد :لاق ؟تعنص

 نم الحر نأ ىنغلب :لاق «دعقملا تحأ نبا ىلعألا دبع نع ٦-

 «ريبزلا نب هللا دبع ىعدف «تماق دق ةمايقلا نأك ىأر ناسحإب نيعباتلا

 هوعد :يدونف «يموصو يتالص نيأف :يداني لعجف «رانلا ىلإ هب رمأف

 .هموصو هتالصل

 يبنلا ىأر نيعباتلا نم الحر نأ ؛ىقرلا ديزي نب ليعاممإ نع -۷

 ناصقنلا دمعتي نم «معن :لاق ؟ينظع !هللا لوسر اي :لاقف «مونلا يف

 .هل ريخ توملاف ناصقن يق ناك نمو «ناصقن يف وهف

 نإ :لاقف نابيش ينب نم لحر ءاح :لاق «ةيقر يبأ نبا نع -۸

 نب رمع ىلع تلحدف «هيلع ىل نذأتساف «ةحيصن يدنع نينمؤملا ريمأل
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 «هيلع هتلخدأف !ةحيصنلا هنم ينقزرا مهللا :لاقف «هتربحأف زيزعلا دبع

 تئش نإو «باتكلا اذه ًأرقت نأ تعش نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 فرعتأ :دعب يل لاقف «جرخف هل نذأ مث «باتكلا تاه :لاق .كتملك

 :لاق .هبلطا «ناطيشب الإ ينتج كارأ ام :لاقف .ال :تلق ؟لحرلا

 ريمأ نع ينكلهت نأ تدك :تلقف «هيلع تعقو ىتح لزأ ملف تحرحخف

 مث «باتكلا يف ناک ام همتکتساف «هيلع هتلحدأف كوعدي وه «نينمؤملا

 نينمؤملا ريمأ :لاق ؟باتكلا يف ناك ام ينريحأ :تلقف «هتقحلف جرح

 ينا :لاق .ينربخأ ىقح هيلع حلأ لزأ ملف :لاق !!كربحأ انآو ينمتكتسي

 4 يبلا تيأرف «تمن مث يل ردق ام تيلصف «ليلب ةالص بحاص تنك

 ام !للا لوسر اي :تلقف ؟اذه مکر ما وأ ؟اذه مکبحاص فیک :لاقف

 ‹«نينمؤملا ريمأ هنكلو هللا ءافلخ نم سيل هنإ :لاق .هلثم ةقث ةث ةفيلح انيلو

 ملو «عيض دقف الإو ‹طبض دقف نهلعف نإ ءاثالث ينع هغلبم تنأ لهف

 لاومأ نوذحأي ءافرعلاو ءابرلا نولكأي تالابقلا باحصأ :ائيش عنصي

 تيسمأ امف :ةيقر يبأ نبا لاق .سانلا نوملظي سوكملا باحصأو «ىماتيلا

 .بتكلا رمع مهيف ذفنأ تح يموي نم

 [.....] لهأ نم لحر ينثدح زيزعلا دبع نب نسحلا نع -۹

 .يدجو ةدشل روبقلا داتعأ تلعج ام نزحلا نم ينباصأف يحأ تام :لاق

 «يخأ تام :تلق ؟كلام :يل لاقف «مونلا يف يي يبلا تيرأف :لاق

 رئارسو «نيعألا تايفخ ىلع علطم اي :لق :لاق .هيلع ربصلا تمرحف
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 .دحجأ تنك ام ىنع بهذف :لاق !ءازعلا نسحو «ربصلا ىنقزرا «بولقلا

 :لاق ءريرضلا [.......] نع يليألا ميلس نب نسحلا نع-٠

 اذه ينملعو «يتفش ىلع هتفش عضو هنأك مئانلا ىري اميف ي يبلا تيأر

 ايفاو ‹كرمأل اظفاح «كقحل ايدؤم «كركذل ارثكم ينلعحا مهللا :ءاعدلا

 يرمأ لك يف ابغار «كنع يتالاح يف ايضار «كديعول افثاخ «كدعوب
 .!كتمهرل ارظتنم «كلضفل

 «مونلا ق ديبع نب ءامسأ تيأر :لاق «مزاح نب ریرح نع -۱

 .هنم ةوعد تناك و !ةيفاعلاو ىنغلاب انرتسا مهللا :لاق ؟متعنص ام :تلقف

 «لمعلا ىلع رمع نب فسوي ينهركأ :لاق «يربنعلا ةبوت نع -۲
 هيلع «مانملا يق تآ يناتأف ءانيح نجسلا يف تشبلف «ينبساح تيهتنا املف

 :لق :لاق .معن :تلق ؟كسبح اولاطأ دق [!ةبوت اي] :لاقف «ضيب بايث

 ءائالث اهتلقف !ةرحآلاو ايندلا يف ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسأ

 قتح هب وعدأ تلز امف هللا ءاش ام تیلص ينإ من ءاهتبتکف تظقیتساف

 قح يدويق يف ينولمحف يسرح ءاح «حبصلا تيلص املف «حبصلا' تيلص

 .ينقلطأف «رمع نب فسوي يدي نيب ينوعضو

 دجسملا يف ةكع انك :لاق «ةعيشلا نم لحر حور يبأ نع-۳

 ‹«ضيبأ ههحو فصنو «دوسأ ههجو فصن لحجر ماقف ءادوعق مارحلا

 ركب ابأ نيخيشلا لوانتأ تنك ينإف «يب اوربتعا !سانلا اهيأ اي :لاقف
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 هيدي عفرف «تآ يناتأ ذإ يمانم يف موي تاذ انأ امنيبف ءامهبسأ «رمعو

 ابأ نيخيشلا بستأ !قساف يأ ! هللا ودع يأ يل لاقو ”يهجو رح مطلف

 .لاحلا اذه ىلع انأو تحبصأف !؟رمعو ركب

 :لاقف لحجر ينعاج :لاق -ايؤرلا ربعي ناكو- ةميرك يبأ نع ٤-

 نباو «سنويو «بويأ اهيف ةضور ىلإ تيهتناف «ةنحلا تلحدأ ينأك تيأر

 امك الإ كلذ ىرن ام :اولاق ؟يروثلا نايفس نيأ :تلقف «يميتلاو «نوع

 .بکو کلا یرن

 تیر :لاق يبأ تعم :لاق ‹ ثايغ نب صفح نب رمع نع ٥-

 اندجو ام :لاق ؟هيف متنك اميف مكلاح ام :تلقف «مانملا يف ةفينح ابأأ

 نب نايفس :لاق ؟نم :تلق .مكبحاص كاذ نكلو «اريخ :لاق وأ ءائيش

 .كاذ كاذ :لاق !!؟كاذ :تلق .ديعس

 «ةيحللاو سرلا دوسأ اباش ناك الحر نإ :لاق «ناميلا يبأ نع ١-

 اذإو «راتلا بهل نم رهنب اذإو ءاورشح سانلا نأ همون يف ىأرف ةليل ين مانف
 جانف ؛باحأ لحرلا يعد اذإف «مهئامأب نوعدي «هيلع سانلا زوجي رسح

 ٠ «فيسلا دحك دح اذإف «رسجلا يف تلحدف «يمساب يناعدف :لاق .كلاهو

 .يدحخ يا :يهجو رح (۱)

 .كرحتي يأ :روعب (۲)
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 ىلإ ادنسم مانملا يف ولي يبنلا ىأر هنأ ؛مزاح نب ريرج نع -۷

 .يدلوب نولعفت اذکه :لوقي وهو «بولصم يلع نب ديز عذح

 هدحج نع هيبأ نع يناعنصلا شنح نب ثراحلا نب حور نع -۸

 مكدحأ نتيبي الف «رمأ مكبركو «رمأ “”مكمهد اذإ !يب اي :هينبل لاق هنأ

 نتيبب الو «رهاط فاحل ين :لاق هنظأو «رهاط شارف ىلع رهاط وهو الإ

 ن ل اعبس [:سسا 4 اإ :ًأرقيل م «هتأرما هعم

 !اجرف يرمأ نم يل لعحا مهللا :لقيل مت ءاعبس [ءسفل]( 2 ايشا

 وأ :لاق هنظأو «ةسماخلا يق وأ «ةثلاثلا يف وأ «ةليل لوأ يف تآ هيتأي هنإف

 ينباصأف :سينأ لاق .اذكو اذك «تنأ امن جرحملا :هل لوقيف «ةعباسلا يق

 امهدحأ سلجف «نايتآ يناتأف ءاذكه ةليل تمنف « يناتأ فيك ردأ م «عحجو

 سملف سج :هبحاصل امهدحأ لاق م «يلحر دنع رحآلاو ‹ يسر دنع

 الو ءانهه مجتحا :لاقف ‹يسأر نم عضوم ىلإ یھتنا یتح هلک يدسحج

 ول فيك :لاقف ءامهالك وأ اهدحأ يلإ تفتلا من :لاق ءارغب نكلو «قلحت

 يأ تلأس تحبصأ املف [٠:نل] 4 ا { :امهيلإ تممض

 «ةمجحملا هب كسمتسي ءيش وأ «يمطحخ :يل ليقف ؟ءارغلا ءيش

 ءافشلا هيف دحو الإ ادحأ ثيدحلا اذهب ثدحأ سيل انأو «تمجتحاف

 هللا نذاپ

 .مکيشغ يأ :مکمهد (۱)
 .ديلاب سمللا :سجلا (۲)
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 تذحأ :لاق «ىنيعرلا ةيحان بأ نب ةريمع نأ ؛ثيللا نع -۹

 هل تبهوو «هتنهدو «هتمعطأف يلزنم ىلإ هب تبهذو ‹شيرق نم اميتي

 ذنم مالغلا اذه يب عنص ام تيأر ول !يب يأ :تلاق مث «يلع تفقو ىتح

 .ميتيلا ىلإ اهنبا نم ناك يذلل اريخ هب تباصأ :ثيللا لوقي :لاق !؟مويلا

 «مانملا يق نوراه نب ديزي تیار :لاق «نایب نب بهو نع ۰
 نم ةضور يربقو «يربق ين انأ :لاق ؟تم دق سيلا !دلاح ابأ اي :تلقف

 .ةنحبا ضاير

 «ةنحلا يق عساو نب دمحم تيأر :لاق «رانيد نب كلام نع ٠١-

 . ىهتنملا

 ديدش رضو مغ يق تنك :لاق « يندملا ةملسم نب دمحم نع - ۲

 اعفار ربقلا ىلي يذلا بابلا دنع :لاق هبسحأ- مانملا ف يي يبنلا تيأرف

 تيجنأ ام ىنجن رحبلا هب تقلف اعم. «ىسومل رحبلا قلف نم اي :لوقي -هيدي

 :لوقي وهو «مانملا يف ىرحأ ةرم ةي يبلا تیارو :دمحم لاق !یسوم هب

 اذإ عرضتأ نم ىلإ بر اي !يثيغتف كب ثختسأ م اذإ ثيغتسأ نع بر اي

 , .!يل بيجتستف كعدأ م اذإ وعدأ نم بر اي !ينمحرتف كيلإ عرضت م
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 توم دعب رامتلا رصن ابا تيتا :لاق ‹يشرقلا سابعلا يأ نع -۴۳

 يف «مونلا ق ةحرابلا هتيأر :رصن وبأ انل لاقف «هيزعن مايأب ثراحلا نب رشب

 نم يبر نم تييحتسا :لاق ؟كبر كب عنص ام :هل تلقف «ةئيه نسحأ

 يتزانج عبت نمل رفغ نأ يناطعأ اميف ناكو «ريخلا نم يناطعأ ام ةرثك

 يجلا لاقف «مئانلا ىري اميف ىأر الجر نأ ؛نسحلا نع ٠٤-

 متدحو نآرقلا يأ :لاق .نآرقلا :لاق ؟لضفأ متدحو ءيش يأ :تیملل

 انل وجرت ام :لاق [ [١٠٠رتل] 4 وقل حلا وه لا لإ آل هلآ :لاق ؟لضفأ

 ملعن نحو «نوملعت الو نولمعت مكنإ «مكلامعأ وحرن :لاق ؟ءيش نم

 .لمعن الو

 يميحسلا هللا دبع وبأ تام امل :لاق « هللا دبع يبأ ليوح نع ٠-

 ترذتعاف :لاق ؟يلع يلصت نأ كعنم ام :لاقف «مئانلا ىري اميف هتيأر

 ‹يلع تيلص ول كنإ امأ :لاقف .لغشلا نم هب سانلا رذتعي ام ضعبب

 لإ هديب ئموي لعجف :لاق ؟لضفأ متدحجو ءيش يأف :لاق .كسأر تحمر

 عضاوتلا «عضاوتلا :لوقيو «ضرألا

 «مئانلا ىري اميف ديبع نب ءامسأ تيأر :لاق «مزح نع

 قغلاب انرتسا مهللا :لاق .اذه :لاق ؟لضفأ تدحو لمعلا يأ :تلقف

 ناك هنأ يأ ؛هنم ةوعد تناكو :مزح لاق !ةرحآلاو ايندلا يف ةافاعملابو
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 :لاق «هيبأ نع كلملا دبع نب ةملسم لوم رفز نب دشار نع -_-۷

 تيب ىلإ هب لدعف رمعب رمأو ءاديدش ابضغ كلذ نم ديلولا بضغف

 ةمطاف تناكو «ةملسم ىلوم رفز يبأ نثدحف :دشار لاق .هيف سبحف

 لحدي ال اثالث ثكمف !رفز اي :ةمطاف يل تلاق :لاق .رفز مأ اهتعضرأ

 اعيش هتبقر تلاز دقو «هانكر دأف ءایح دحو نإ هحارخإب رمأ مث «دحأ هيلع

 دق كنإ :اموي هل تلقف] :تلاق .ةيفاعلا ىلإ راص تح «هجلاعن لزن ملف

 :يل لاقف :تلاق [ةارادملا ضعب هتيراد ولف «هقلحو هتلجعو ديلولا تفرع

 ال هنإ :لاق .معن :تلق ؟ایح تمد ام هیمتکاف اثیدح ةمطاف اي كثدحأ

 :يل لاقف «يمانم يٿ تآ ةليللا كلت يناتأ ينسبح

 ءاضغإلا ةفرط ملعلاامإ ظح ةلاهجلا يت ملعلل سيل

 «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع وه اذإف يسر لئاقلا ىلإ تعفرف :لاق

 ليلق هللا رمأب لهاج ديلولا نإ :يل لاقف «يمانم يف هيلع تملسف :لاق

 عم هللا رمأب ملعلا نم كل هللا بهو ام نيب عمحت الف « هللا تامرحل ةياعرلا

 ريثك ىلع هللا رمأب ملعلا يق كيلع هللا ةمعن لضف نيبيل «كلذ نم همرح ام

 اي هللاوف :رمع لاق .اعيج اکر تی ال نأ ردحجأو یرحأ « هللا رمأب هلهج نم

 امئاق هللا دبع نب هللا ديبع ىلإ رظنأ ينأكو الإ بضغأ داكأ ام ةمطاف

 .ةبطاحخملا كلت ينبطاخي

 عم جرخف «ادیعس قارعلاب باش ناک :لاق «نامیلس يأ نع س۸
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 ربصف «مئاص وهف اولكأ نإو «ىلصي وهف اولزن نإ ناكف «ةكم ىلإ هل قیفر

 يذلا ام ينربخأ !ىحأ اي :لاق ءهقرافي نأ دارأ املف ءايتآو ابهاذ هقيفر هيلع

 نم ةفرشو «دحربز نم ةفرش اذإ ءانبلا مت املف «بهذ نم ةنبلو «ةضف

 نم بوث اهيلع ءاهرعش ةيحرم «نيعلا روحلا نم ءاروح امهنيبو «توقاي

 دقف «يبلط يف هللا ىلإ دج !لهس اي :تلاقف .تنثت املك اهعم ىنشني «ةضف

 اط ي هارت تک يذلا داهتجالا نهن «كبلط ين هبا تددج هار

 ف اشا ا ی ا اط و یا ا ا

 قتم مهأسأ ينأكو ه ركب يبأ ىلإو بلاط يبأ نب يلع ىلإو ةثراح

 .ةعاسلا :اولاق ؟انهه ىلإ متیهتنا

 ال نأ دهشت)» :لاق ؟رعدت ام لإ :تلقف ة5 صعلا ىلص دقو دايحأ بعش

 لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :تلق :لاق «هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ

 أه الإ دحأ ىنمدقت امف «هللا

 هدانسإ يفو ۲۹۹/۲۰ خیراتلا يف رکاسع نباو ۳۹۸/۳ دسلا یف ریثألا نبا هدروُا (۱)

 .هملع ةعس عم كورتم وهو يدقاولا
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 ابأو مانملا يف كيب يبلا تيأر :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع ٠-

 وأ «نيذه لمعب لمعاف سانلا تيلو اذإ ل يبلا يل لاقف «رمعو «ركب

 .نیذهب دتقا

 إني ناك ىنغلا لهأ نم الحر نإ :لاق «تباث نع -۱
 هيلإ تلبقأف «ليللا نم هنيع هتذخأف :لاق .شبکب هل رمأف لئاس هل ضرعف

 هللا ميأ :لاق ظقيتساف «هنع اهدر ىتح شبكلا كلذ ماقف «[.....] ةيشام
£ 

 .كناوخإ نرثك أل تحبصأ نإ

 «ةنسحلا ايؤرلا هبجعي هي هللا لوسر ناك :لاق هل سنأ نع -۲

 ال يذلا لحرلا ىأر اذإف «؟ايؤر مكنم دحأ ىأر له» :هلوقي اميف ناكف

 :لاق .هايؤرل بجعأ ناك فورعم هنع ريحأ نإف «هنع لأس ايؤرلا هفرعي

 «تحرح ينأك مانملا يف تيأر !هللا لوسر اي :تلاقف ةأرما تءاجف

 «نالفو نالفب انأ اذإف «ةنحلا اه تحترا ةبجحو تعمسف «ةنحجلا تلحدأف

 -كلذ لبق ةيرس ي هللا لوسر ثعب دقو- الحر رشع ينثا تدع تح

 ىلإ مهب اوبهذا :ليقف «مهحادوأ بخشت «سلط بايث مهيلعو مهب ءيجف

 اوتأو ءردبلا ةليل رمقلاك مههوجوو اوجرحأف «هيف اوسمغف «خديبلا رهن
 «ةرسب اهيف بهذ نم ةفحصب ءيجو «اهيلع اودعقأف بهذ نم يساركب

 نم اولكأ الإ هجو نم هجول اهنوبلقي امف ءاوءاش ام ةرسبلا نم اولكأف

 .ءاطعلا :لحنلا )١(
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 «ةيرسلا كلت نم ريشبلا ءاجف .مهعم تلكأو :تلاق .اوءاش ام ةهكاف

 ينثا دع یقح ءنالفو نالف بیصأو ءاذکو اذک ناک !هللا لوسر ای :لاقف

 لاقف «اذه ىلع كايؤر يصق» :لاقف (ةأرملاب يلع» :لاقف الحر رشع

 .نالفو نالف بيصأ «تلاق امک وه :لحرلا

 ابوضخ اخیش مانملا يق تيأر :لاق ‹راسي نب نابح نع ۴

 .].....] ذآ «ءانح اب

 يي تآ يناتأف ‹«ةيردنكساإإلاب تنك : :لاق «ةمزحخ يبأ نع - ٤

 باحصأ عم ة ةنحبلا حيتافم نأ تملع امأ :لاق مث لصف مق :لاق يمانم

 .اهنازخ مه ءاهنازخ مه «ليللا

 دبع نب رمع نإ :لاق «نارهم نب نوميم نع تارفلا نع ٥-

 تببحأ دقو «يب ال ينبسحأ ينإ :ةريزجلا ج جارح ىلع وهو هيلإ بتك زيزعلا

 هنبا هعمو نوميم هيلإ بكر ف «ةقشم كنم غلبي ال ناك نإ نرضحت نأ

 لوقي افقاو عمسف «ةريزحجلا ضرأ نم ككسلا ضعب ىلإ ىهتنا ىقح

 ريمآ تام دقل هايؤر يف قدص حاصلا خيشلا اذه ناک نإ :هبحاصل

 نم لحر :لاق ؟خيشلا اذه نم :تلق «يسفن يف تعقوف :لاق .نينمؤملا

 يت يقهيبلاو ٤٤/٦ ىلعي وبأو يئاسنلاو ۳۸٠/١ ديح نب دبعو ٠٠١/٣ دمحأ هجرحأ (۱)

 :يمثيها لاقو ٩٥/٥ ةراتخملا يف ءايضلاو ٤۱۹/١١ نابح نبا هححصو ۲٦/۷ لئالدلا

 :مهجادوأ بخشت «ةربغم يأ :سلط «طوقسلا توص :ةبحولا .حيحصلا لاجر هلاجر

 .حباذلا اهعطقي يتلا قورعلا نم قنعلاب طاحأ ام يهو «امد ليست يأ
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 هعم ثیشمف :لاق .معن :لاق ؟هلرام نيا يردتأ :هل تلق :لاق .ليقع ينب

 لزام ىلإ تعفدف :لاق «هيتآ نأ ىلإ هتلحار نم غرفي نأ ينبا ترمأو

 تملسف «يلصي هل دجسم يف مئاق وه اذإف ؛ ىحضلا عافترا دنع لجرلا

 ؟كتحاح ام :تلاقو ءريخلاب ةموسوم زوجع يهو ةأرما ينتباجأف هيلع

 .يل تركذ ايؤر نع هلأسأ حاصلا لهكلا اذه ىلإ تحاح :تلق :لاق

 «لحأ :تلقف «ةعاسلا فرصنم ريغ هنإف ؛اهب كتأبنأ تئش نإ :تلاقف

 .اعزف ظقيتساف «هدجسم رهظ ىلإ هسأر عفر رجفلا ىلص امل هنأ تركذف

 نسحأ ىلع مورلا ضرأب دهشتسا ناكو ءانالف ينبا افنآ تيأر ينإ :لاقف

 «ىلب :لاق ؟تم دق نكت ملأ !ينب اي :تلقف ءاهيلع نوكي ناك ةروص

 :لاق ؟تمحج ام ءيججب :تلق :لاق .نيقوزرملا ءايحألا يف انأف تدهشتسا

 ءايبنألا عيج هتزانج ىقلتي نأ ءامسلا نم دانم ىدانف «ةليللا رمع يفوت

 لإ ًاموأ «ضهنأ نأ تدرأ املف «تعحجرتساف :لاق .مهيف انأف ءادهشلاو

 ب«  :الت مث «تلأس اهنع تنك يتلا ايؤرلا تظفح دق :لاق «خيشلا

 ينملك امو هتالص ىلإ ماق مت [۰-٠۲.۷:ءرعسل] (
 .رمع كردأ ملف تيضمف «اهادع

 رومأ ىلع خيش اندنع ناك :لاق «زيزعلا دبع نب نسحلا نع ح١1

 تم ينأك تيأر نإ :لاقف قافأ مث «هيلع يمغأ رضتحا املف ءاهنع علق م

 هنأكف «باجحلا نود يب فقو ىتح كك هللا ىلإ يب قلطناف يناتأ ايتآ نأكو
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 الإ وه ام :لوقي هنأكف «فوخلاو ءايحلا يلحادبف «لوحدلا ىلع يندارأ

 ينباصأ يذلل رانلا لوحخد ترتحا نأكف «رانلا ىلإ لوحد وأ هيلع لوحدلا

 .ةنحلا ىلإ هب قلطنا :هل ليقو «هب جرع هنإ مت يب قلطناف :لاق «ءايحلا نم

 هلثم تعم ام توصب تعفتراف بابلا ةقلح ع رقف «ةنحلا يف يب ىتأف :لاق

 !نالف :تلقف ءانل ابحاص تيأرف «هعم تلحخدو لحدف ءانل حتفف ءانسح

 جحلا نم انفرصناف ءانججح :لاق ؟ةنجلا كلحخدأ ام :تلق .نالف :لاق

 كلذب تلحدأف ءانقزر ام ىلع هللا اندمحف «هتحت اندعقف «ىنبم ىلإ انيهتناف

 ؟اذه نم :تلقف «هنم نسحأ تعم ام نآرقلاب اتوص انعمسو :لاق .ةنجلا

 «اورظناف :لاق [۷٠:مر] 4 . ط :سيردإ اذه :اولاق

 دق هانربخأ رصعلا تقو لوأ ناك املف «قح يايؤرف رصعلا دنع تم نإف

 .ام ىلع راص

 بيبح نب ركب ابا تیار :لاق «زیزعلا دبع نب نسحلا نع -۷

 ام :تلقف «ةنسح لاح يف وهو ضايب بايث هيلع نأك مونلا يق يراربألا
 ينباحأ هنأكف :لاق ؟اریکنو ارکنم تیأر فیکو ؟كلاح امو ؟كب لعف

 يي عقوف :لاق .ينافكأ نع بارتلا انضفن دقل :لاقف مالك رخآ نع

 تذحأ ينأكف :لاق «ةيحان ىلإ راشأو انهه ينكلو «هب امهتعار هنأ يسفن

 كلذ تلوأف تهبتناو «عضاوم يف هردغ اذإف ؛راشأ يتلا ةيحانلا كلت يف

 .ناطاسلا نم برقتلا

 يف 5 يبلا تيأر :لاق «ةملس يبأ نب ورمع صفح يبأ نع -۸
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 مانملا ةلاسر تابيغملا بانک

 ام مزلا :عيزب نب كلملا دبع ناورم يبأل لاقو «ءيش يف ينبتاعي وهو مونلا
 ناك اذإ لحرلا ىلإ رت ملأ :لاقف .تيأر ام ناورم ابأ تربحأف :لاق .كعفن

 .كعفني ام مزلا :هل لاقي ءاقمحأ

 ملف :لاق «ةنحلا يق هنأ مانملا يف ىأر هنأ ؛مزاح يبا نبا نع -۹

 ؟ديزي نب فوع نيأف :تلقف .ديزي نب فوع الإ يناوحإ نم ادحأ دقفأ
 .فرعت يذلا هقلخ نسحب عفر !؟فوع نيأو :اولاق

 ابأ تيأرف «ةنحجلا يف ينتيأر :لاق دمحم نب ردكنملا نع ٠-

 هنأك ةماسأ ابأ ىرأو :لاق ءةماسأ يبأ لوح هناوحإو «يبأو «ةماسأ

 نم ةماسأ ابأ لس !ينب اي :يبا يل لاقف .هلستغا لسغ رثأ نم ءاملا ردحتي

 «بيثكلا نم تقح :لاقف .ديعب ناكم نم يأ هنأكف :لاق ؟نآلا تيتا نيأ

 تعزفف «يقبو ةمألا هذه نم ىضم نم نع هلأسأل يبأب تبهأ ينارأف

 ينأكف «دجسلا یتا میلس نب ناوفص تيأرو :ردكنملا لاق .تظقيتساف

 يرد ام ينأل ؛ يبا نع هلأسا نأ باها ينارأف «مهاتوم نع سانلا ريخي هارأ

 :تلق :لاق ؟ردكنملا نب دمحم نع ينلأسي دحأ انهه امأ :لاقف .ينربخي ام

 .اذكو اذك هاطعأ هللا نإف :لاق .یلب

 ئ يبلا تيأر :راصنألا نم لحجر لاق :لاق «ديز نبا نع -۱

 [.....] :هل لوقي ي يبلا اذإف «بابلا اذه نم اوجرح «رمعو ركب ابأو

 ذحأو «كبنج ىلإ سلح ىتح 45 يبنلا ءاجف «هثيدح نم عمسيو «هسلاجب
 .اريسي الا اذه دعب يبا ءاقب نکي ملف «يديب
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 رفعج ابأ تيأر :لاق «يرمعلا ناميلس نب ناميلس نع -۲

 «معن :لاق !؟رفعح ابأ :هل تلقف «ةبعكلا ىلع -مانملا يف ينعي- يراقلا

 ءايحألا ءادهشلا عم ينلعح هللا نأ مهربحأو «مالسلا ينم يناوحإ ئرقأ

 . :رفعح وبأ كل لوقي :هل لقو «مالسلا مزاح ابا ئرقأو «نيقوزرملا

 .تايشعلاب كسلجب نوءارتي هتكئالمو ىلاعت هللا نإف «سيكلا )کلا

 تيأر ينإ :لاقف لحجر ءاح :لاق «ديز نب نمحرلا دبع نع -۴

 تاضور ي ءالؤه :سلجملا اذه لهأل لوقي وهو «ءامسلا لهأ ضعب

 .هسلج مهيديأ نيب عضوف «سلجا كلذ لهأ دارأ هارأ مث «نونمآ تانجلا

 لوقي ي يبلا ىأر هنأ هثدحف هاتأ الجر نأ ؛مزاح يبأ نع ٤-

 كلذ عدي ملف !؟يلع ملستو فقت ال ءاضرعم يب راملا تنأ :مزاح يبأل

 .ايؤرلا هذه هتغلب ذنم مزاح وبأ

 ةزانج نأك دئاف نب ورمع تام ةليل تيأر :لاق «موحرم نع ٥-

 وهو يلإ ئموي لئاقو «ةرصبلا لوح نم درف اهيلع ""دبرملا طسو اهب رم دق

 .[دعإ ( 2 ٌمْهلَمَعأ لأ هلآ ليبس نع أودصو اورفك نذل :لوقي
 ناکد ىلع انک :لاق يبا ينثدح :لاق «يكتعلا دمحم يبأ نع ١-

 .لقعلا :سيكلاو «دقوتلاو ةفخلا :سيكلا )١(

 ام ذإ ةرصبلا دبرم يمس هبو ةنيدملاب يذلا معنلا دبرم ليق اذمو «منغلاو لبإلا سبح :دبرملا (۲)

 هب تسبح اذإ اضیأ عضاوملا هذه ريغ نم ناک ام لک كلذكو لبإلا قوس عضوم ناك

 .هب قفتري تويبلا ءارو ءاضف :اضيأ دبرملاو .لبإلا
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 هذه يتليل ف «يمانم يف تيأر :لوقي لئاق اذإف «يلع نب ناملس راد

 حيرلا تءاج ذإ «سانلا نم ماع اهعم دبرملا طسو اهب رم دق ةزانج

 تامف «مايأ ةعبس انثكمف «رقص نم لحر هيلع اذإف «ريرسلا نع تفشكف

 .دبرملا طسو يق هب رمف «دئاف نب ورمع

 نب ورمع تام ةليل "الكلا يف تررم :لاق «ددسم نع -۷
 مؤي دئاف نب ورمعو هيب يبلا ةليللا هذه يف تيأر :لوقي لئاق اذإف «دئاف

 هذه ىأر نم :لاقو «هللا تدمحف «يمون نم تعزفف :لاق 4 يبلا

 يبلا «دحأ همؤي ال يبلا مالسإللا ريغ ىلع هل تيأر يذلا اذه ءايؤرلا

 .اتيمو ايح سانلا مامإ

 يف تام امدعب عيرز نب ديزي تیر :لاق «يلع نب رصن نع ح۸

 .ةالصلاب :لاق ؟اذام. :تلق .يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلقف «مونلا

 نب رشب تيأر :لاق ءهللا دبع نب راوس نب هللا دبع نع -۹

 يروثلا نايفسو «ديعس نب ىحم تكر ت :يل لاقف «مونلا يف روصنم
 .ةنحلا يف "نايحانتي

 يف تيرا :لاق «ميمت ينب نم لحر ينثدح :ايندلا يأ نبا لاق -۳۰

 رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ :لوقي الئاق نأك «عحجو ينباصأ دقو «مونلا

 .رهن لك لحاس وهو نفسلا هيف ًافرت ناكم :ألكملا وأ ءالكلا :هلعل )١(

 .ناثدحتي يأ :نايجانتي (۲)
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 .ينع نكس نأ ثبلي ملف «عحولا كلذ ىلع امطوقأ تنكف !دحأ ام

 مانملا يق روص نم لحجر ىأر :لاق «رمع نب هللا ديبع نع -۴۱

 :هل لوقي الئاق نأک

 ىدتغاو حار دق نم تنأ الأ اظعاو سانلل موقلا رايد يف مقو

 ىوهلا ةذل نع هللا اهافك دقو هسفن هلل هوركملا يف بععتأو

 ىوط همون اذإ ارورسم حبصيو ارهاس تاب نإ نيعلا ريرق تيمي

 تام ةليل مانملا ق ىأر الحر نأ ؛رمع نب هللا ديبع نع -۲

 :لوقي الئاق نأك زيزعلا دبع نب بهشأأ

 بلقتت اهلهأب دالبلا تيل مهقارف دنع لاقي نيذلا بهذ
 «مانملا يق تآ يناتأ :لاق «لحر نع رمع نب هللا دیبع نع -۳

 «هتبجأف :لاق .ةاجنلا مكل اهوقت يفف ءاهوموقف ةالصلاب مكيلع :لاقف

 اقيدص ناکو هثدح هتلاخ نبا نأ ؛ يفنحلا رامع نب ميكح نع ٤-

 :لاق !يمامب اي :ةريره وبأ لاق ءرمت نم تارمت هيلإ يدهي [....] ةريره يأل
 ينيب امو «ناميلا نم يلإ بحأ اهب ملكت نوكأ الأ يلعل ةملكب تملكت دقل

 امو ءةميظع ةملكلا كلت نإ هللاو !ةريره ابأ اي :تلق :لاق .داوت نم اهنيبو

 «لاملا ربثك ناك و «ارجات ةنيدلا لهأ نم قيدص يل ناک «یلب :لاق ؟يه
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 تمق املف «ةركب هتيتأف «هظعأ نأ تدرأف «توملا هيلع تيشخف ضرمف

 وبأ يناتأ دق :لاقف ‹ وص عمسف :لاق .نالف ىلع يل نذأتسا :مداخلل تلق

 ‹«ضیرم وه عیطتسي ال :هل اولاق .عيطتسأ ال «ينامر هب اذإ !دمحم اي :ةريره

 ةزان هذه نإ :تلقف «يشعلا نم ةزانجب يلع رمف «بضغم انأو تعحجرف

 دجسم يف اهيلإ يلصأ -ةيراس ينعي- ةسينأ يل تناكو «هللا ةحر نم ةديعب

 «ينيع ينتباغ مث «يل بتك ام ةليللا كلت نم تيلصف ءاهتيتأف يب لوسرلا

 العجف رانلا ىلع يب افقو ىقح « ينالمتحاو « يتعبضب اذخأف نالحر يناتأف

 :لاق «هتياهن ىلإ هديب ًأموأو ءانهه يسفن تغلب اذإ ىقح «ءاهيف يناعفدي
 كلحدأ ام :تلقف «ينلبقتساف سانلا لوأ هب انأ اذإف «ةنحلا ىلإ يب افرصناف

 لاق :لاق ىح معزو .سمأ اهب تملكت يتلا كتملكب :لاق ؟اذه كلحدم

 .(هبذكأ هللا ىلع متح نم» : هللا لوسر

 :هلط قيدصلا ركب يبأ دلو نم لحر ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق ٥-

 يرجم ايو !راجشألا تبنم اي مهللا :مونلا ق ءاعدلا اذه ملع الجر نأ

 .!اذكو اذك يل لعفا !راهنلاو ليللا نيب قرفم ايو !راهنألا

 يف لئاق يل لاق :لاق «دايز نب قاحسإ نب بوقعي نع ٦-

 ةمامأ ينا نع ۸ يناربطلا جرخأو زاكلا يف يدنملا هلاق اميف ةريره يبأ نع ميعن وبأ هجرحأ (۱)

 هللا ىلع اولأت ال :لوقي سابعلا نب لضفلا هفلخو بكار ءاعدحلا ىلع وهو يب يبنلا عم هنأ
 .قثو دقو يعض وهو ديزي نب ىلع هيف :یمثیما لاق .هللا هبذکآ هللا ىلع یلأت نم هناف
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 يلكعلا ثراحلا تيأر :لاق «هيبأ نع اص نب نسحلا نع -۷

 .مئاق هللا نيد نإ ءالك :لاق ؟نحن نوکلاهأ :تلقف مونلا یف

 دعب يطساولا ديزي نب دمحم تير لاق «نوراه نب ديزي نع -۸

 سلجم :لاق ؟اذام :تلق .يل رفغ :لاق ؟كب هللا عنص ام :تلقف «مانلا يف هتوم

 .انل رفغف انمأو ءاعدف «رصعلا دعب ةعمج موي «يرصبلا ورمع وبأ انيلإ هسلح

 «مونلا يف ب يبلا تيأر :لاق «روصنم نب قاحسإ يبأ نع -۹

 ( .مالسلا كيلع :لاقف

 بحاص يحلا نم خيش تام :لاق «يبلكلا ديوس نع ٠-

 الول :يبر يل لاق :لاق ؟كب لعف ام :تلقف «مونلا يف هتيرأف «تارامح

 .كتبذعل خيش كنأ

 نب دامح تيأر :لاق «لحر نع ثايغ نب دحاولا دبع نع ١-

 يننكسأو «ينمحرو يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف اذام :تلقف «مونلا يق ةملس

 لالجملا اذاي !لوطلا اذ اي :يلوقب :لاق ؟اذامب :تلق .سودرفلا يف

 .سودرفلا يننكسأف !سودرفلا ينكسأ مرک اي !مارکإلاو

 للي يبلا تيأر :لاق ءانل بحاص ينثدح ديز نب دامه نع -۲

 ایش دحض ملو «ءيش نکی م هيف انک ام لک :لاق ‹[......] تلقف مونلا ف

 .!ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو «هللا ناحبس :لوق نم عفنأ

 نب صفح يئر :لاق .[......] نم لحر دمحأ نب دمحم نع -۳
 .هنم [....] نآرقلا :لاق ؟تدحو ام عفنأ ام :هل ليقف «مونلا يف ديمه
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 اي :يل لاقف «باش يناتأ :لاق «يحخركلا فورعم نع ٤_-

 يدهي امم يدهت نأ كعنم ام !ينب اي :يل لاقف «مونلا يق يبأ تيأر !ظوفح

 !يلع اي :لوقت :لاق !!؟كيلإ يده !هبأ اي :تلق ؟مهاتوم لإ ءايحألا

 ءاهوقأ تلعجف :لاق !ريدق ءيش لك ىلع كنإ «يدلاولو يل رفغا !ريدق اي

 .كتيده انيلإ تلصو دق !ينب اي :لاقف -مونلا يق ينعي- يبأ تيرأف

 -يلاوملا ةكس نذؤم ناكو سانلا رايح نم ناكو- داح نع ۳٤١

 تلأسف «ةنحلا تلحدأ ينأك تيرأف يلع يغاف ':اکش تیکتشا :لاق

 نمم كلذ :يل ليقف «؟ينوجلا نارمع يبأ نع تلأسو ‹«نسحلا يف ليق امم

 رخاء اًحللَص دمع أوطلخ هبوب اوفرتعآ نورخاءو » :ىلاعت هللا لاق

 ليقف ؟ينانبلا تباث نع تلأسو ٠ .٠هرتلإ 4 هيلع بوسي نأ هللا ىسع ايس

 .نانجلا يف فورعم كلذ يل

# @ $ £ £ CFC 

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 ضرملا :ةاكشلا )١(
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابیغملا باتک

 توما وحب شاع ڻم ةلاسر

 ناك امف «راصنألا نم اباش تدع :لاق هل كلام نب سنأ نع ١-

 :همأل انضعب لاقف .بوثلا هيلع انددمو هانضمغأف «تام نأ نم عرسأب

 :انلق ؟نولوقت ام قحأ :تلاق .معن :انلق !؟تام دقو :تلاق .هيبستحا

 ترحاهو «كب تنمآ ينإ مهللا :تلاقو ءءامسلا لإ اهيدي تدمف .معن
 ال مهللا كلأسأف ءاهتحرفف كتوعد ةديدش يب لزن اذإف «كلوسر ىلإ

 انحرب امف «ههجو نع بوثلا فشكف :لاق .!مويلا ةبيصملا هذه يلع لمحت

 انعم لكأو ءانلكأ یتح

 زوجع ةراحج هل تناك هنأ :هثدح الحجر نأ ؛موثلک نب ةعيبر نع -۲

 يعاسلا وه اه نبا الإ سانلا نم دحأ اه سيل ةدعقم ءايمع ءامص ةريبك

 كرابت هللا ىلع كتبيصم يبستحا "اهانيدانف ءاهانيتأف «تامف ءاهيلع

 ينم ذحأي ال يب محرأ يالوم !؟ينبا تامأ !؟كاذ امو :تلاقف .ىلاعتو

 .كاذ نم يب محرأ يالوم «دحأ يل سيل ةدعقم ءايمع ءامص انأو ينبا

 ‹«تفجو «هنفك تيرتشاف «قوسلا ىلإ تقلطناف اهلقع بهذ :تلق :لاق

 .دعاق وهو

 ريشب نب نامعنلا نب ديزي انءاج :لاق «دلاخ يبا نب ليعامسإ نع -۳
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i. أ ةنبا هللا دبع مأ ىلإ ريشب نب نامعنلا نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب 

 كنإف ءوه الإ هلإ ال يذلا كيلإ هللا دمحأ ينإف «كيلع مالس ...مشاه

 هنأ هنأش نم ناك هنإف «ةحراح نب ديز نأشب كيلإ بتكأل لإ تبتك

 نيب يقوتف «ةنيدملا [لهأ] حصأ نم ذئموي وهو «هقلح يق عحو هذحأ
 نيدربب هانيشغو «هرهظل هانعجضأف «رصعلا ةالصو “ىوألا ةالص

 دق اديز نإ :لاقف «برغملا دعب حبسأ انأو «يمانم يف تآ يناتأف «ءاسكو

 ‹راصنألا نم موق هرضح دقو ءاعرسم هيلإ تفرصناف «هتافو دعب ملكت

 يلابي ال ناك يذلا موقلا دلجأ طسوألا :هناسل ىلع لاقي وأ «لوقي وهو

 هللا دبع «مهفيعض مهيوق لک أي نأ سانلا رمأي ال ناك «مئال ةمول هللا يق

 :لاق مث :لاق .لوألا باتكلا يف كلذ ناك «قدص «قدص «نينمؤملا ريمأ

 تلحخف .ةريثك "بويد نم سانلا يفاعي وهو ‹«نينمؤملا ريمأ نامتع

 «ماظن الف اضعب مهضعب لكأو «سانلا فلتحا مث «عبرأ يقبو «ناتليل

 اهيأ «هردقو هللا باتك :اولاقف «نونمؤملا ىوعرا مث "ءامحألا تحيبأو

 ءامد ندهعي الف لوت نمف ءاوعيطأو اوعم “او «مكر يمأ ىلع اولبقأ !!سانلا

 لوقيو «رانلا هذهو «ةنجلا هذه ربكأ هللا ءارودقم اردق هللا رمأ ناك

 تسسحأ له !ةحاور نب هللا دبع اي .مكيلع مالس :نوقيدصلاو نويبنلا

 .رهظلا :لوألا ةالص (۱)

 .بونذ :ةخسن يف (۲)

 .مراحملا :ءاهحألا (۳)
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 توملا دعم شاع نم ةلاسر تابيغملا باتک

 هعاَرَت یَضَ اهنا ڈاکو !؟دحأ موي التق نيذللا ءادعسو هيبأل ةجراحخ يل

 م ا« عدسلا 4 2 َنَعوَأف عمجَو = ىلوَتو رَبذأ ّنَمأوُعذَت ج وشلل
 :لوقي هانعم“ :اولاقف «همالك نم ينقبس امع طهرلا تلأسف .هتوص تفح

 «بايثلا تحت نم توصلا اذإف «ضعب ىلإ انضعب رظنف ..اوتصنأ .ءاوتصنا
 اي كيلع مالس !!لب هللا لوسر دمحأ اذه : لاق هیر یم اتکا

 ةفيلخ «نيمألا قيدصلا ركب وبأ :لاق مث !هتاکربو هللا ةمهحرو هللا لوسر

 ‹«قدص «قدص « هللا رمأ يف ايوق «همسح ىف افيعض ناك ءب هللا لوسر

 .لوألا باتكلا يف ناكو

 نب بیج دتع اک ایاک تارق :لاق مع نہ كالل دبع نع

 نع ينيلأست تنك كنإف ؛دعب امأ :دلاح مأ ىلإ ريشب ثب نب نامعنلا هبتك ملاس

 .هوحن ركذف ..هتافو دعب ملكت يذلا ةحجراح نب ديز ثيدح

 ‹راصنألا نم الحر ةافولا ترضح :لاق «بيسملا نب ديعس نع -ه

 فيعضلا « هللا رمأ يف يوقلا ركب وبأ :لاقف «ملكت مث "هوجسف «تامف

 ‹«لدعلا عطقنا «مهجاهنم ىلع نامثعو «نيمألا رمعو «نيعلا ىرت اميف

 .فيعضلا ديدشلا لكأ

 تسفانت هل ةجراحخ نب ديز تام امل :لاق ظ ظ كلام نب سنأ نع - ٦+

 نأ ىلع مھیأر ماقتسا مث «ءيش مھنیب نوکی داک یتح ءهلسغ یف راصنأل

 .هوطغ يأ :هوجس )0(
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 بصيف ءاهديس "ذخف لك نم لحدي مث «نييلوألا نيتلسغلا ةلسخلا هلسغي

 بصن انبهذ املف «لحخد نميف انأ تلحدأو « ةثلاثلا ةلسغلا يف ةبص ءاملا هيلع

 مهريقف مهينغ لكأف «عبرأ "ربغو ناتنثا تضم :لاقف «ملكت هيلع

 ال رافكلا ىلع ديدش «نينمؤملاب ميحر نيل ركب وبُأ «مه ماظن الف ءاوضفناف
 يف فاخي ال رافكلا ىلع ديدش «ميحر نيل رمعو «مئال ةمول هللا يف فاخي

 «نامثع جاهنم ىلع متنأو «نينمؤماب ميحر نيل نامشثعو «مئال همول هللا

 .تيم دسجلا اذإو «كرحتي ناسللا اذإف تفح مث .اوعيطأو اوعم اف

 تاورس نم ةحراح نب ديز ناك :لاق هل ريشب نب نامعنلا نع -۷

 يث هيلع لزن «ركب وبأ رحاه ثيح «دعس نب ةحراخ هوبأ ناكو «راصنألا

 لتقف «دعس :هل لاقي «جوز امه ناكو -ةحراح ةنبا- هتنبا جوزتو هراد

 للي يبلا ةايح مهدعب ثكمف «دحأ موي ةحراخ نب دعس هوحأو هوبأ

 يف يشع وه انيبف «نامثع ةفالخ نم نينسو ء«رمعو «ركب يأ ةفالحخو

 هب تملعأف «يفوتف «رح ذإ «رصعلاو رهظلا نيب ةنيدملا قرط نم قيرط
 تيبلا يو «نيدربو ءاسكب هوجسف «هتيب ىلإ هولمتحاف «هوتأف «راصنألا
 ىلع ثكمف «مهاجر نم لاحرو «هيلع نيكبي راصنألا ءاسن نم ءاسن

 الئاق ءاتوص اوعمس «ةرحآلا ءاشعلاو برغملا نيب ناك اذإ تح «هلاح

 نع اورسحف «بايثلا تحت نم توصلا اذإف ؛اورظنف ءاوتصنأ :لوقي

 .ذخفلا مث نطبلا مث ةرامعلا مث ةليصفلا مث ةليبقلا مث بعشلا اهوأف نطبلا نم لقأ :ذخفلا )١(

 .يقب :ربغ (۲)
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانك

 يبا هللا لوسر دمحم :هناسل ىلع لوقي لئاقلا اذإف «هردصو ههجو
 لاق مث .لوألا باتكلا يق كلذ ناك «هدعب يبن ال «نييبنلا اخ «يمألا
 لوسر ةفيلخ ركب وبأ :لاق مث .قدص «قدص «قدص :هناسل ىلع لئاقلا

 هللا رمأ يق ايوق «هدسح يف افيعض ناك يذلا نيمألا قيدصلا لب هللا

 ‹قدص «قدص :هناسل ىلع لئاقلا لاق مث .لوألا باتكلا يف كلذ ناك

 ةمول هللا يق فاحخي ال ناک يذلا «موقلا دلجأ طس وألا :لاق م .قدص

 ريمأ رمع هللا دبع مهفيعض مهيوق لكأي نأ سانلا عنعي ناك يذلا «مئال

 ‹«قدص :هناسل ىلع لئاقلا لاق مث «لوألا باتكلا يف كلذ ناك «نينمؤملا

 وهو «نينمؤم اب ميحر وهو «نينمؤملا ريمأ نامثع :لاق مث .قدص «قدص

 تيقبو «نيتليل نيتنسلا تلعح ناتليل تلح «ةريثك بونذ يق سانلا يفاعي

 سانلا لكأو «ةعاسلا تندو ءءامحألا تحيبأو «ماظن الو «نینس عبرا

 هللا باتك !سانلا اهيأ اي :اولاقو .نونمؤملا ىوعرا مث ءاضعب مهضعب

 «مكحاهنم ىلع هنإف ؛اوعيطأو هل اوعمساف «مكريمأ ىلع اولبقأف «هردقو

 .نیترم «ءارودقم اردق هللا رمأ ناک ءامد ندهعی الف كلذ دعب یلوت نمف

 مالسلا ءءادهشلاو نويبنلا ءالؤهو «ةنحلا هذهو «رانلا هذه :لاق م

 هيخأو هيبأل- ادعسو ةجراحخ يل تسسحأ !ةحاور نب هللا دبع اي «مكيلع

 وعدت ج وشلل هعاَرَت ظل اهنا لک و : لاق مث -دحأ موي التق نيذللا

 هللا لوسر اذه :لاق م [٠«:حرس] 4 ر َنَعْرَأَف َعَمَجَو ج یّلوَتَو ربان َم

 .هتاكربو هللا ةمحرو ! للا لوسر اي كيلع مالسلا 9
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابیغملا بانک

 تحف «هتوم دعب ملكت دق ةجراخ نب ديز نإ :يل ليقف :4لط نامعنلا لاق

 وهو «همالك نم تكر دأف «هسأر دنع تدعقف «سانلا باقر ىطختأ

 ام موقلا تلأسو «ثيدحلا ىضقنا تح ...موقلا دلحجأ طسوألا :لوقي

 . ينوربخأف يلبق ناک

 ةمليسم ىلتق نم الحر نأ ؛يراصنألا هللا ديبع نب هللا دبع نع -۸

 نيللا نامثع ء4 قيدصلا ركب وبأ ءب هللا لوسر دمحم :لاقف «ملكت

 .ميحرلا

 اندبعأ ناكو «ةئالث ةوحخإ انك :لاق «شارح نب يعبر نع -۹

 ىلع تمدق مث «داوسلا ىلإ ةبيغ تبغف ءانم طسوألا ؛انلضفأو انموصأو
 تيهتناف «هيلإ ىعسأ تحرخف !توملا يف هنإف كاحأ كردأ :اولاقف «يلهأ

 «هدی عفرف :لاق .هیکبأ هسأر دنع تدعقف «بوثب يجسو ‹ ىضق دقو هيلإ

 ةايحأ !يحأ يأ :تلق !!مكيلع مالسلا :لاقو «ههحو نع بوثلا فشكو

 ريغ برو «ناحيرو حورب ك يبر تيقل ينإ «معن :لاق !؟توملا دعب

 ينإو ‹ قريتسإو ”سدنس نم ارضح اباي يناسك هنإو «نابضغ

 ينإ -اثالث- اورتفت الو اولمعاف -اثالث- نوبسحت ام رسيأ رمألا تدحو

 .يزاهح اولجعف «هیتآ تح حربي ال نأ مسقأف یب هللا لوسر تیقل

 .جابيدلا قیقر :سدنس )0۱(

 .هنم ظيلغلا :قربتسإ (۲)
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 اولجع :تلقف :لاق .ءاملا يف تيقلأ ول ةاصح نم عرسأ هنأكف «ءافط مث

 مويلا يق انموصأ ناك يل خأ تام :لاقب«شارح نب يعبر نع -۰

 كلذ غلبف :لاق -اهيف دازو ةصقلا ركذف- ةردابلا ةليللا ق انموقأو ءراحلا

 هذه نم الحر نأ عمسن انك دق :تلاقو «هتقدصف اهنع هللا يضر ةشئاع

 .هتوم دعب ملكتي ةمألا

 نأ انغلب :الاق ديزي نب صفحو ينافطغلا هللا ديبع نب يلع نع ١١-

 يق وأ ةنحلا يق وهأ ملعي ىتح ادبأ كحضي ال نأ فلح ناك شارح نبا

 ثيدح وحن ركذف «تام تح كحضي دحأ هاري ال كلذك ثكمف «رانلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع كلذ غلبف :لاق هنأ ريغ ء«ريمع نب كلملا دبع

 :لوقي لب هللا لوسر تعم !هللا همحر سبع ينب وخأ قدص :تلاقف

 .نيعباتلا ريخ نم توملا دعب يتمأ نم لجر ملكتي»

 رتفت ال نأ شارح نب عيبر "لآ :لاق «يونغلا ثراحلا نع ١-

 ىلآو «هتوم دعب الإ كحض امف «هريصم نيأ ملعي تح اكحاض هنانسأ

 لاق .رانلا يف مأ وه ةنحلا يفأ ملعي تح كحضي ال نأ هدعب يعبر هوحأ

 وبأو هححصو ٤/٦ ٠< لئالدلا يف يقهيبلا هحرحأ ۱٤١۸/١: صئاصخلا يف يطويسلا لاق )١(

 يف يناربطلا هاورو .قرط ثيدحلا اذهو «ةشئاع ثيدح نم ۳٠۸/٤ ةيلحلا يف ميعن

 .ديج دنسب ةفيذح نع ۷۲/١ طس وألا

 .فلح يأ :یلآ (۲)
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£ 

 نحنو «هریرس ىلع امسبتم لزی م هن أ هلساغ ينربخأ دقلف :يونغلا ثراحلا

 .هنم انغرف تح هلسغن

 يلاخ ىلع يمغأأ :لاق «يبأ ينربحأ :لاق «مصاع يبأ نع -۴

 ال مهللا :لاقو «ههحو نع بوثلا فشكف «هلسغن انمقو «بوثب هانيجسف

 عم لتق تح كلذ دعب شاعف :لاق !كليبس يف اوزغ ينقزرت تح ينتمت
 .لاطبلا

 اضرم تضرم اهنأ ؛ناجيب ةنبا ةبؤر نع فذح نب ةريغملا نع ٤

 تكر ت اهنا مث ءاهونفکو ءاهولسغف < «مهسفنأ يف تتام تح اديدش

 «نوفوخت متنك امم رسيأ رمألا تدحو ينإف ءاورشبأ :تلاقف «مهيلإ ترظنف

 .كرشم الو «رمخ نمدم الو «محر عطاق ةنجلا لحدي ال تدحوو

 جرع الحر ن ؛يل راج ينربحأ :لاق «يح نب ڂاص نع ٥-
 رفغ الإ بنذ نم ترفغتسا ينرأ ملف :لاق «هلمع هيلع ضرعف «هحورب

 نامر ةبح ىتح :لاق .وهامك هتدحو الإ هنم رفغتسأ مل ابنذ رأ ملو «يل

 يتوص تعفرف يلصأ ةليل تمقو «ةنسح اهب يل بتكف اموي اهتطقتلا تنك

 اموي تيطعأو «ةنسح اهب يل بتكف «ىلصو ماقف «يل راح عمسف

 .يلع الو يل ال هتدحوف مهلحأ نم الإ هطعأ مل موق دنع ام رد انيكسم

 يطعي لحر ةفوكلاب ناك :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع ١-

 ىلع لحد ىح قلطناو ءانفك ذحخأف «هل ليقف «لحر تامف «نافكألا
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانك

 ..ينورغ :لاقو «ههحو نع بوثلا ىقلأو «سفنتف «ىجسم وهو «تيما
 ال :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :هل انلقف ..رانلا ..ينوكلهأ ..رانلا :.ينوكلهأ

 .بظ رمعو ركب ابأ يمتشب :لاق ؟و :ليق !؟اهوقأ نأ عيطتسأ

 اوطغ املف «نئادملاب لحجر تام :لاق «بشوح نب فلحخ نع -۷

 كرحتف وأ «بوثلا كرحف «مهضعب يقبو «موقلا ضعب ماق «هبوث هيلع
 دجسملا اذه يف مهاحل ةبضحخم موق :لاقف ءهنع هفشکف « هب لاقف «بوثلا

 نوءعردتيو امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ نونعلي -نئادمل دجسم :ينعي-

 :انلق .مهنم نوعربتيو مهنونعلي يحور نوضبقي ينوءعاج نيذلا امهنم

 .هللا رفغتسأ ..هللا رفغتسأ :لاقف !؟ءيشب كلذ نم تيلب كلعل !نالف اي

 .اهب يمرف ةاصح تناك اغأك ناک م

 تیعب عما ال تنکو زاب تنک :لاق «بيصخلا يبأ نع -۸

 هل سیلو تام دق اتیم انهه نإ :لاقف «لحر يناتأف :لاق .هتنفک الإ تام

 مه اذإف «مهانيتأف ءانقلطناف ءانب قلطنا :ل بحاصل تلقف :لاق .نفك

 نوذحأت الأ :تلقف «ةنيط وأ ةنبل هنطب ىلعو «ىجسم تيم مهنيبو «سولح

 .نفكب انتجف .قلطنا :يبحاصل تلقف !نفك هل سيل :اولاقف .!؟هلسغ يف

 ةنيطلا وأ ةنبللا ىقلأف «بثو ذإ سولح نح انيبف موقلا عم تسلجو «قلطناف
 :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :تلقف !رانلا !رانلا :لوقي وهو «سلحو «هنطب نع

 .لصوملا رهن وه ميحلاب رزاحو ءنئادملا رزاخ يه رزاخ :شفحألا لاق :رزاخ )١(
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 توملا دعد شاع نص ةلاسر تابيخملا بانک

 ركب ابأ تببس ىح ينورغ !ةفوكلا ةخيشم هللا نعل «يعفانب تسيل اهنإ

 :لاق .هنفكأ لو «تمقف «هتنفك ال هللاو :تلقف .اتيم رح مث .نڪ رمعو

 .هتثدحف «ثيدحلا اذهب هثدحأ نأ ينلأسف «ربكألا ةريبه نبا ىلإ لسرأف

 الحر تنك :لاق «بيصخلا وبأ ريشب انثدح ميت نب فلح نع -۹

 نبا نوعاط نامز يق كلذو «ىرسك نئادم نكسأ تنك و «ارحات ارسوم

 تاناخ ضعب ق انهه نإ :لاقف «فرشأ :ىعدي «يل ريجأ يناتأف «ةريبه

 قح يتباد ىلع تيیضمف :لاق .نفک هل دحوي سیل تیم لحر نئ دادملا

 نم رفن هلوحو «ةنبل هنطب ىلع تيم لحر ىلإ تعفدف «ناخلا كلذ تلحد

 ‹«هل یرتشی نفک لإ تثعبف :لاق .هلضفو هتدابع نم اورکذف «هباحصأ

 ءاملا هل نخسن انسلجو ءانبل هل انأيهو :لاق .اربق رفح رفاح ىلإ تشعب

 «هنطب نع ةنبللا "”تردن «ةبثو تيملا بثو ذإ كلذك نحن انيبف «هلسغنل

 .مهضعب هنع عدصت هباحصأ كلذ ىأر املف «روبشلاو ليولاب يداني وهو
 امو !؟تيأر ام :تلقف «هتززهف «هدضعب تذحأف «هنم توندف :لاق

 :لاق وأ ‹«مهنيد يف ينولخدأف «ةفوكلا نم ةخيشم تبحص :لاقف ؟كلاح

 :لاق .امهنم مارلاو خ رمعو رکب یا بس یلع مھئاومآ وأ مھیآر ی

 يلحدم ىلإ يب قلطنا دقو « ينعفني امو :لاقف .دعت الو هللا رفغتساف :تلق

 اع مهثدحتف «كباحصأ ىلإ عحرتس كنإ :يل ليق مث «هتيرأف ؛رانلا نم

 :تطقس يأ :تردن (۱)
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانک

 اتيم داع وأ هتملك تضقنا يردأ امف .لوألا كلاح ىلإ دوعت مث «تيأر

 ال :تلق مث «هتذحأف نفكلاب تيتوأ تح ترظتناف «ىلوألا هلاح ىلع

 نيذلا رفنلا نأ تربحأف «تفرصنا مث «هيلع تیلص الو «هتلسغ الو «هتنفک

 لثم اوعم” موقل لاقو «هيلع ةالصلاو هنفدو هلسغ اولو نيذلا مه هعم اوناك

 امنإ ؟انبحاص نم متركنتسا يذلا ام :تبنحت يذلا لغم اوبنجتو تعم يذلا

 ابأ اي :تلق :فلحخ لاق .هناسل ىلع ملكتم ناطيشلا نم ةفطحخ تناك

 ‹«ينيع رصب «معن :لاق !؟كنم دهشع. ينتثدح يذلا ثيدحلا اذه !بيصخلا

 .اريخ هنع اوركذف هنع تلأسف :فلح لاق .ينذُأ عمو

 نع خيشلا اذه لأسي يروثلا نايفس تيأر :لاق «فلحخ نع -۰

 .ثيدحلا اذه

 يف سلاح خيش اذإف «ةنيهج ةينفأ ىلإ تيهتنا :لاق ءرماع نع ۲١-

 «ىكتشا ةيلهاجلا يق انم الحجر نإ :لاق «ينثدحف تسلجف «مهتينفأ ضعب

 انيبف «رفحت نأ هترفحب انرمأو «تام دق هنأ اننظو «هانفجف «هيلع يمغأف

 ليقف .يلع يمغأ ينومتيأر ثيح تيتأ ينإ :لاقف «سلج ذإ هدنع نهن
 ( .لبه كمأ :يل

 لكشت كمأ تداك دقو لغصتنت كترفح ىرت الأ

 لزحأف ىشم يذلا لصقلا اهيفانفلق و ..لوحمب كنع اهانلوح نإ تيأرأ

 - ۷ -۔



 افنآ رم :اولاق !؟لصقلا لعف ام اورظناف « تقلطأف «معن :تلقف

 قح لحرلا شاعو ‹ةرفحلا يق نفدف ‹«تام دق هودحجوف ‹«نورظني اوبهذف

 -ةصقلا ركذف- ةنيهج نم خيش ينئدح :لاق ‹«يعشلا نع -۲

 .اهيف عقيو مانصألا بسيو يلصي كلذ دعب ينهجلا تیأرف :لاق

 ىتح مالسإلا ءدب يث ةنيهج نم لجر ضرم :لاق «يبعشلا نع -۴
 :-رعشلا ىف دازو ةصقلا ركذف- هترفح ترفحف «تام دق هنأ هلهأ نظ

 لدنجلاب هيلع اهانألم مث لصقلا ا هيف انفذق مث

 لعفي نل نأ نظ هنإ

 :رحخآ اتيب رعشلا اذه يف زيزعلا دبع نب نسحلا يندازو :لاق

 ضرعي باطخلا نب رمع انيب :لاق «هيبأ نع ملسأ نب ديز نع ٤-

 ابارغ تيأر ام :رمع لاقف «ةقتاع ىلع هل نبا هعم لحر هب رم ذإ سانلا

 دقل نينمؤملا ريمأ اي هللاو امأ :لحرلا لاقف .اذهب اذه نم هبشأ بارغب

 ثعب ي تجرح :لاق !؟كاذ فیکو !كحيو :لاق !ةتيم يهو «همأ هتدلو

 املف !كنطب يف ام هللا عدوتسأ :تلقو ءالماح اهتكرتو ءاذكو اذك

 عيقبلا يف دعاق ةليل تاذ انأ انيبف «تتام دق اهنأ تربحأ يرفس نم تمدق

 ينبل تلقف «رباقملا يف جارسلاب هيبش ءوض اذإف ترظن ذإ يل مع ينب عم
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 توملا دعي شاع نم ةلاسر تابيغملا باتك

 ربق دنع ةليل لك ءوضلا اذه ىرن ان الإ «يردن ال :اولاق ؟اذه ام :يمع

 اذإو «حوتفم ربقلا اذإف «ربقلا وخ تقلطنا مث ءاسأف يعم تذحخأف .ةنالف

 ذح !هبر عدوتسلا اهيأ :دانم ينادانف «توندف «همأ رجح يق وه

 .ربقلا مضناو «يصلا تذحخأف .اهتدحول همأ هتعدوتسا ول كنإ «كتعيدو

 :لاق «هريغ نع وأ هنع -ةرصبلا لهأ نم لحجر- ةعزق يبأ نع ٠-

 :مه انلقف «راح قيهن انعمسف «ةرصبلا نيبو اننيب يتلا هايملا ضعب ين انررم

 «ءيشب هملكت همأ تناك اندنع ناك لحر اذه :اولاق !؟قيهنلا اذه ام

 تام املف [ارام هللا كلعج :لوقت همأ تناك] .كقيهن يقهنأ :امن لوقيف

 .ةليل لك هربق دنع قيهنلا اذه عم

 ينأحاف ذإ «قيرطلا يف انأ انيبف «ةحاح تدر :لاق «دهاحب نع ۲٦-

 تیتأف «لحد من الث يهجو يف قهنف «ضرألا نم هقنع جرحأ دق رام

 مهتربخأف "!؟لاح دق كنول ىرن انل ام :اولاق .مهتدرأ نيذلا موقلا

 «يجلا نم مالغ كاذ :اولاق .ال :تلق !؟كاذ نم ملعتام :اولاقف ‹ربخلا

 تن ام :لاقو ءاهمتش ءيشب هترمُآ اذإ تناكو ءءابخلا كلذ يف همأ كلتو

 هانفدف «تام موي تامف .اه اه اه :لاقو ءاههحجو يف قهن مث «رامح الإ

 هانفد يذلا تقولا يت هسأر جرخي وهو الإ موي نم امف «ةريفحلا كلت يق

 .لحخدي مث «تارم ثالث ءابخلا ةيحان ىلإ قهنيف هيف

 ریغت :لاح (۱)
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانك

 قهن هما هتملك اذإ لحر ناک :لاق «ليذهلا يأ نب هللا دبع نع -۷

 هربق نم جرخي ناكف «تامف «رامح تنأ امنإ :اه لاق مث ءاثالث اههحو يف

 قهنيف «هردص ىلإ راح سأر هربق نم جرخي «رصعلا ةالص دعب موي لك

 .هربق ىلإ دوعي مث االت

 «هللا ليبس يف نيعوطتم نميلا نم اولبقأ اموق نأ ؛يعشلا نع -۸

 «ماقف « بأف «مهعم قلطني نأ ىلع اودارأف «مهنم لحر رام قفنف

 يق ادهاجم “ةنيثدلا نم تعج ينإ مهللا :لاق مث «ىلصو «أاضوتف

 يق نم ثعبتو «ىتوملا يحت كنأ دهشأ ينإو «كتاضرم ءاغتباو «كليبس
 مث !يرام يل ثعبت نأ كيلإ بلطأ ينإو «ةنم يلع دحأل لعجت ال «روبقلا

 «همحلأو هحرسأف «هينذأ ضفني رامحلا ماقف هبرضف «رامحلا ىلإ ماق

ğv TA: ١ نأ «ىنأش :لاق !؟كنأش ام :اولاقف .هباحصأب قحلف «هارحأو «هبكر 

 .ةسانكلاب

 ايزاغ هه رمع نمز يف جرح «ديزي نب ةتابن :هل لاقي «عخنلا نم لحر
 :لاق -هنأ ريغ ةصقلا ركذف- «هرامح قفن «ةريمع نشب ناك اذإ تح

 اهنم اوريطتف «ةنيفدلا ةيلهاجلا يف ىمست تناك :لاق يعخنلا ةربس يبأ نع :ةنيثدلا )١(
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تانيغملا بانک

 فيكف :لاق !؟كل هللا هايحأ ارامه عيبت :هل ليقف «ةسانكلاب دعب هعابف

 :تيبلا اذه تظفحف تايبأ ةثالث [هطهر نم] لحر لاقف !؟عنصأ

 لصفمو وضع لک هنم تام دقو هرامح هلإلا ايحأ يذلا انمو

 جرحخف «انركسعف «مورلا انوزغ :لاق «يماشلا هللا دبع يبأ نع ٠-

 كلذك نح انيبف :الاق «نالجر مهنم درفناو «ودعلا رثأ نوبلطي سان انم

 «"ةعذربو ""فاكإ هيلع هل ارامه قوسي مورلا نم خيش انيقل ذإ

 دقق «هرا برضف هزه مل هفیس طرتحا تیل رظت اعلق عرش
 رظن مث «ضرألا ىلإ لصو ىتح رامحلاو ةعذربلاو فاكإلاو  جرحخلا

 انلمحف :لاق اوزرباف :لاق .معن :انلق !!تعنص ام متیأر دق :لانقف ءانيلإ

 ام تيأر دق اه :امهنم يقابلل لاق مث لحجر انم لتقف «ةعاس انلتتقاف «هيلع

 ذإ عحار انأ انيبف :لاق .هباحصأا ديري عحرف «معن :لاق !!كبحاص يقل

 ىلإ ابراه انأ عجرأو «ةنحلا ىلإ يبحاص ينقبس !يمأ ينتلكث :يسفنل تلق

 ‹يفيسو يسرت تذحأو «يسرف نع تلزتف «هيلإ تعجرف :لاق .يباحصأا

 يحالس تيقلأف «ينأطحأف ينبرضو «هتأطحأف هتبرضف هيلإ تيشمف

 لعجف «يردص ىلع سلحو «ضرألا يب برضو «ينلمحف «هتقنتعاو
 هاقلأف «هافق رعشب ذحنأف «لوتقملا یبحاص ءاجف ‹ینلتقیل هعم اعيش لوانتی

 .باتقألاو لاحرلا هبش :بكارملا نم فاكإلا )١(

 .لحرلا تحت ىقلي يذلا سلحللا :ةعذرب (۲)

 .نيلدع وذ ءاعو :جرخلا .الوط قشلاو لصأتسملا عطقلا :دقلا (۳)
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 یبحاص لعحج و « هبلس انذحأ مث ءاعيمج هانلتقف «هلتق ىلع ينناعأو ‹« نع

 ناك امك الوتقم عجطضاف «ةرجش لإ یھتنا یح ‹«ينندحيو يشع

 كلذ يف هيلإ اورظن ىقح مهلك اوءاجف «مهتربحأف «يباحصأ ىلإ تئجف

 .عضوملا

 رفسل ةرم تجرح :لاق لظ هيبأ نع هللا دبع نب ماس نع ١-

 -يريشقلا نشوج نب موثلك لاق اذكه يندملا ىح وبأ وه :ركب وب لاق-

 اران جحجأتي ربقلا نم جرح دق لحر اذإف ؛ةيلهاجلا روبق نم ربقب تررمف

 دبع اي :لاق «ينآر املف «ءام نم "”ةوادإ يعمو «ران نم ةلسلس هقنع يف

 برعلا اهلوقت ةملك وأ «يمساب يناعدو «ينفرع :تلقف :لاق !ينقسا !هلل

 !هقست ال !هللا دبع اي :لاقف .ربقلا نم لحر هرثأ ىلع جرح ذإ !هللا دبع اي

 ليللا ينفاضأ مث :لاق .ربقلا هلحدأو هبذتجاف «ةلسلسلا ذحأ مث «رفاك هنإف

 لوب :لوقي ءاتوص ربقلا نم تعمسف «ربق اهتيب بناج ىلإ زوجع تيب ىلإ
 ناك اذه :تلاق ؟اذه ام :زوجعلل تلقف .نش امو "نش «لوب امو

 لمجلا نإ !!كحيو :هل لوقأ تنكو ءلوبلا قتي م لاب اذإ ناكو « يل احوز

 .لوب امو لوب تام موی ذنم يداني وهف «ىبأي ناکف "”جافت لاب اذإ
 :لاقف .ينقسا :لاقف «ناشطع لحر هءاج :تلاق !؟نشلا امف :تلق

 .ةرهطملا :ةوادإلا )١(

 .ةميدقلا ةيلابلا ةبرقلا :نشلا.(۲)

 .قيرطلا :جفلا نم وهو «نيلحرلا نيب ام جيرفت يف غلاب يأ :جافت (۴)

- ۲ - 



 موي ذنم يداني وهف ءاتيم لحرلا رخف «ءيش هيف سيل اذإف «نشلا كنود

 نأ ىهنف «هتربحأ لي هللا لوسر ىلع تمدق املف .نش امو نش تام

 .'هدحو لحرلا رفاسي

 قتح ارمتعم وأ اجاح تحرح :لاق بط رمع نب هللا دبع نع -۲

 تألمو يتلحار تيقسف ءاملا تيتأ يلق ىضمو ةثيورلاب تنك اذإ

 :مهنم لحجر لاقف «ينولئاسي يلإ اوعمتحاف ءءاملا لهأ يب عمو « يتوادإ

 ءةلبقلا ىلإ ةهحجوم روبقب تررمف « نوكر تف .هلقل ىضم دقف «لحرلا اوعد

 دي يث ةسلسلاو ءاران لعتشت ةلسلس هقنع يف لحر اهنم يلإ جرخف

 باتك يف لالخلاو ةضورلا باتك يف ءاربلا نبا هجرحأ :روبقلا لاوهأ يف بحر نبا لاق )١(
 .فورعم ريغ وهو ينيدملا ىحب هيفو توملا دعب شاع نم باتك يف ايندلا يبا نباو ةنسلا

 هتاورو «دانسإ هل سيل ثيدحلا اذه :لاقو ٩/۲١ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هجرحأ امك

 حماست دقف «مکح هيف نکی مل امو ؛رابتعالل نکلو «هب جاجتحالل هدرون ملو «نولوهجب

 نع رمع نبا نع ٠١۹۲/۳ يراخبلا جرحأو .ناعتسملا هللاو ءافعضلا نع هتياور يف سالا

 جرحأو .هدحو ليلب بكار راس ام ملعأ ام ةدحولا يف ام سانلا ملعي ول :لاق ل ييبنلا

 لحجر جرح ذإ ردب تابنجب رئاس انا انیب :لاق رمع نبا نع ۲۳۰/٦ طسوألا يف يناربطلا

 يرد الف «ينقسا !هللا دبع اي «ينقسا !هللا دبع اي :ينادانف ةلسلس هقنع يف ريفح نم

 ينادانف طوس هدي يف ريفحلا كلذ نم دؤسأ جرحو !؟برعلا ةياعدب يناعد وأ يما فرعأ

 4 يبلا تيتأف هترفح ىلإ داع ىتحح طوسلاب هبرض مث «رفاك هنإف «هقست ال !هللا دبع اي
 نب لهج وبأ هللا ودع كاذ :لاق معن :تلق .هتيأر دق وأ :يل لاقف هتربحأف اعرسم

 وهو ةريغملا نب دمحم نب هللا دبع هيفو :يمثيملا لاق .ةمايقلا موي ىلإ هباذع كاذو ماشه

 .ةكم ىلإ ةنيدملا نم قيرطلا ىلع ةيرق :ةئيورلا (۲)
 .رفسلا عاتم :يلقث )٣(
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 يلع بص !!هّللا دبع اي :يداني لعجف .ترفن ةلحارلا هتأر املف « صخش

 يردأ الف «هيلع بصت ال !هللا دبع اي :لوقي «صحخشلا لعجف .ءاملا نم

 دق وه اذإف «تفتلاف !هللا دبع اي :لحرلل لحجرلا لوقك وأ «يمما فرعأ

 .هبرضف هيلإ ىوهأ دق وه اذإو «ربقلا هلحخدأ

 ليئارسإ ينب نم لحر يضقتسا :لاق « يناسارخلا ءاطع نع -۴

 ءاذه يضرم يق كلاه ينأ ىرأ ينإ :لاق ءةافولا هرضح املف «ةنس نيعبرأ

 ينم مکبار نإف «مايأ ةسمخ وأ «مايأ ةعبرأ مك دنع ينوسبحاف ‹«تکله نإف

 ناک املف «توبات يف لعح «یضق املف «مکنم لحجر يندانيلف «ءيش

 نذأف !؟حیرلا هذه ام !نالف ای :مهنم لحجر هادانف «هحیر مهاذآ مايأ ةئالث

 الإ ءيش ينبار امف «ةنس نيعبرأ مكيف ءاضقلا تيلو دق :لاقف «ملكتف «هل

 هيلت يتلا ينذأب هنم عمسأ تنكف «ىوه امهدحأ يف يل ناكف «ينايتأ نيلحر

 .تامف هنذأ ىلع هللا برضو ءاهنم حيرلا هذهف «ىرحألاب عما امم رثكأ

 تس ةنس اذهو ءانل ضيرم دنعل انإ :لاق «يمعلا رمعم نع ٤-

 انضعب و .تام :لوقي انضعبف ‹«تام دق هنأ یرن «دابع :هل لاقي «نیتسو

 دقف !؟يبأ نيأف :هدیب جرفو !همای اذه هديب لاق ذإ «هحورب جرع :لوقي

 ينإف :لاق .تم دق كنأ ىرن انك :انلقف :لاق .هينیع حتف مث ءاعيمج امتنک

 :مهنم كلم لاقف «تيبلاب سانلا سوؤر قوف نم فوطت ةكئالملا تيأر
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 !قيمع "جف لك نم اوعاح نيذلا ربغلا ”ثعشلا كدابعل رفغا مهللا

 لهأ اي :ةكئالملا نم كلم لاقف .مه رفغ دق نأب :رحخآ كلم هباجأف :لاق

 :لاق م .اران نيلبحجلا نيب ام تمرضأل سانلا نم مكيتأي ام الول !ةكم

 ال :انلقف .ةهكافب مهئجف بهذا !مالغ اي :لاقف «هوسلحجأف «ينوسلحأ

 امك ةكئالملا ىأر ناك نفل :ضعبل انضعب لاقو :لاق .ةهكافلاب انل ةحجاح

 «هانعجضأ مث :لاق .هناكم هريفاظأ ترضحاف :لاق .شيعي ال «لوقي

 ..تامف

 تننظ تح «ادیدش اضرم تضرم :لاق «دنه يبا نب دواد نع ۳

 ةلابق يرجح باب ناکو « ترجح باب ةلابق يتيب باب ناكو «تولا هنأ

 مخض «ةماملا مخض «لبقأ دق لحجر ىلإ ترظنف :لاق «يراد باب

 هتهبش هتيأر املف :لاق "”طزلا :مح لاقي نيذلا ءالؤه نم هنأك.«بكانما

 .رفاك انأو ينضبقي :تلقو «تعجرتساف “برلا نولمعي نيذلا ءالؤهب

 ذإ كلذك انأ انيبف :لاق .دوسأ كلم رافكلا سفنأ ضبقي هنأ تعم و :لاق

 لزن مث :لاق .ءامسلا تيأر ىتح ج رفنا مث «ضقتني تيبلا فقس تنعم

 «دوسألاب احاصف «نينثا اراصف «رحآ هعبتا مث «ضیب بایث هيلع لحجر يلع

 .نهدي مل يذلا فاحلا ءرعشلا فتتنملا «سأرلا ربغملا :ثعشلا )١(

 .جف وهف دعب قيرط لكو «لبجلا يف عساولا قيرطلا جفلا :مشيملا وبأ لاق :جفلا (۲)

 .ءالطلا :برلا )٤(
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 يبلقو :دواد لاق .هنارجزي امو :لاق «ديعب نم يلإ رظني للعحو «ربدأف
 دنع دحاو سلحو «يسأر دنع دحاو سلجف :لاق .ةراجحلا نم دشأ

 نيب سملف .سملا :نيلجرلا بحاصل سأرلا بحاص لاقف :لاق .يلجر
 بحاص لاق مث .تاولصلا ىلإ امهب لقنلا ريثك :هل لاق مث «يعباصأ

 ةبطر :لاق مث «يتاو سملف :لاق «سملا :سأرلا بحاصل نيلحرلا
 جرفنا مث :لاق .دعب هل نأي مل :هبحاصل امهدحأ لاق مث :لاق هللا ركذب
 .ناك امك فقسلا داع مث ءاجحرخف «ضقسلا

 ‹ينيدملا سيردإ وبأ ينثدح يمرضحلا ثراحلا نب مركلا دبع نع -

 ضرأ نم ةيلقس انوزغف «دايز :هل لاقي ءةنيدملا لهأ نم لحر انيلع مدق :لاق

 نم رخآ لحرو دايزو انأ «نيقفارتم ةئالث انكو «ةنيدم انرصاحف :لاق .مورلا

 ذإ ماعطب انيتأيل اندحأ انهجو دقو ءاموي اهورصاحم انإف :لاق .ةنيدملا لهأ

 ةبكر تباصأف ةيظش هنم تعقوف «دايز نم ابيرق تعقوف «ةقينجنم تلبقأ
 هب انررمف « ينعاجف «هتیدانف ‹«يحاص لبقأو «هتررتجاف «هيلع يمغأف «دايز

 كرحتي ال انراهن ردص نم اليوط انثكمف «قينجنملا الو لبنلا هلاني ال ثيح
 یتح یکب مث دمخ م «هذحاون تدب یتح اکحاض رتفا هن مث «ءيش هنم
 من ءىرحأ ةرم ىكب مث «ىرحأ ةرم كحض مث «دمخ مث «هعومد تلاس

 اما :هل انلق !؟انهه يل ام :لاقف .اسلاج ىوتساف «قافأ مث «ةعاس ثكم

 .مفلا فقس ىصقأ يف ةقبطلا ةنملا يهو ةاهللا عم :تاوم (1)

 .هنانسأ ىدبأ يأ :اكحاض نالف رتفاو ءانسح اكحض كحض يأ :رتفا (۲)
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 !؟كبنح ىلإ عقو يذلا قينجنملا ركذت امأ :انلق .ال :لاق !؟كرمأ ام تملع

 اذك تعنص كانيأرف «كيلع يمغأف «ءىش هنم كباصأ هنإف :انلق .ىلب :لاق

 «ةدحربز وأ ةتوقاي نم ةفرغ ىلإ يب يضفأ هنأ مكربحأ «معن :لاق .اذكو

 نم ناطام“ كلذ يدي نيب ضعب ىلإ اهضعب “'”ةنوضوم شرف ىلإ يب يضمأو
 «ينيمب نع يلح ةلصلص تعم «شرفلا ىلع ادعاق تيوتسا املف "قرا

 فرط ىلإ تذحخأف ءاهيلح مأ اهبايث مأ نسحأ يهأ يردأ ال ةأرما ثحجرخف

 ۾ يذلا يفاحلاب ابحرم :تلاقف «تلهسو "تبحر ىنتابقتشا املف طامسلا

 تکحض اهترکذ اع اھترکذ املف ءهتارما ةنالفك انسلو «هللا انلاسی نکی

 .كتحوز دوح انأ :تلاق ؟تنأ نم :تلقف «ينيع نع تسلح ىتح تلبقأو

 تيكبف «رهظلا دنع انيتأتس كنإ «كلسر ىلع :تلاق «يدي تددم املف

 ةأرماب انا اذإف «يراسي نع ةلصلص تعمسف «اهمالك نم تغرف نيح

 نيح تكحضف «ءاهتبحاص تعنص امك تعنصف «كلذ وحن فصوف ءاهلثم

 كلسر ىلع :تلاقف «يدي تددمف «يراسي ىلع تدعقو ءةأرملا ترکذ

 نذأ املف ءانثدحي انعم ادعاق ناكو :لاق .تيكبف «رهظلا دنع انيتأتس كنإ

 سیردإ يبا نع هب انندحي لحر ناک :يركلا دبع لاق .تامف «لام «نذؤما

 هتیتأف !؟هنم هعمست سيردإ يبأ يف كل له :لحرلا يل لاقف مدق مث «ينيدلا

 .هنم هتعمسف

 .رهاوجلاو ردلاب ةحوسنم :ةنوضوم )١(

 .دئاسولا :قرامنلاو فصلا :طامسلا (۲)
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 ةيتف ىضم اميف ناك :لاق < «ملسأ نب  ديز نب ن رلا دبع نع ۷

 اوذحخأف «رسألا مهيلع يضقف < ‹«مهنم نوبيصيو «مورلا ضرأ ىلإ نوحرخ

 ل :اولاقف .هیف اولخدي نا هنید مهيلع ضرعف «مهکلم مهب یتأف ءاعیم

 مكنأش :هباحصأل لاقف .ائيش هللاب كرشن ال نحنو «كلذ لعفن انك ام

 لحر قنع برضف «مهب اعدف «رهن بناح ىلإ لت ىلع مهكلم دعقو «مهب

 وهو «ههحوب مهلبقتساو «مهلايحب ماق دق هسأر اذإف ا يق عقوف «مهنم
 هًيضّرُم ةّيضار كبَر ىلإ عجزا = ٠ ةتبمطملا سفن هَل اهنَبأتي :لوقي

eاوعزفف ۲۷-.٠[ :رحفلا] 4 7 یتنج یلخذاو 2 : یدّبع ی یلځَذاق  

 .اوماقو

 ءودعلا انيقلف انل ةازغ يف انك :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۸

 جا ىف هانبصأف «هانبلطف ءانباحصأ نم الحر اندقف ءانقرفت املف

 نقرفت اننيأر املف :لاق .فوفدلاب هسأر ىلع نبرضي راو هیلاوح «الوتقم
 .نهرن ملف «ةضيغلا يف

 تبکر :تلاق «يتلاخ ينتثدح :لاق ىدلاحخ نب فاطعلا نع -۹

 ربق دنع تلزاف :تلاق -مهيتأت لازت ال تناك و- ءادهشلا روبق ىلإ اموي

 بيحجم الو عاد يداولا يف امو ؛يلصأ نأ هللا ءاش ام تيلصف هلظ ةزمهح
 تلق « يتالص نم تغرف املف «يتباد سأرب اذحآ امئاق امالغ الإ كرحتي

 .رجشلا هيف تبنيف عمتجي ءام ضيغم :ةضيغلاو «ماحآلا يهو ةضيغلاك رجشلا تبنم :ةمجألا )١(
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 تحت نم جرخي يلع مالسلا در تعمسف «مكيلع مالسلا :يديب اذكه

 ‹راهنلا نم ليللا فرعأ امكو «ينقلح هللا نأ فرعأ امك هفرعأ «ضرألا

 .ينم ةرعش لك ترعشقاف

 فرصناو دحل املف «يحأ تام :لاق «فيرط نب ديزي نع ٠-

 توص هنأ فرعأ افيعض اتوص تعمسف «هربق ىلع يسأر تعضو «سانلا

 .مالسإلا :لاق !؟كنيد امف :رحآلا هل لاقف .هّللا :لوقي وهو «يحأ

 هل ناكو «لحر تام :لاق «يماميلا ميركلا دبع نب ءالعلا نع ٤١-

 يسأر تعضو سانلا فرضنا املف «هانفدف :هوحأ لاق .رصبلا فيعض خأ

 نمو !؟كبر نم :لوقي «ربقلا لحخاد نم توصب انأ اذإف ءريقلا ىلع

 «يبر هللا :لاقف «هتفص تفرعو هتفرعو «يحخأ توص تعمسف !؟كيبن

 «يدلحج رعشقاف ينذأ ىلإ ربقلا لخاد نم مهس هيبش عفترا مث «ييبن دمحمو

 .تفرصناف

 ایرکز نب ىح مرم نب یسیع ثعب :لاق 4ظ ا سابع نبا نع -۲

 اميف اوناكف «سانلا نوملعي نييراوحلا نم رشع ينثا يف -مالسلا امهيلع-

 تحأ ةنبا مهكلمل ناكو «تحألا ةنبا حاكن نع مهوهني نأ ؛مهنوملعي

 املف ءاهيضقي ةجاح موي لك اه ناک و ءاهجوزتي نأ دیری ناک و «هبجعت

 تلحد اذإ :اه تلاق «تحألا ةنبا حاكن نع اوهن مهنأ اهمأ كلذ غلب

 نب ىيحي حبذت نأ يتحاح :هل يلوقف ؟ةجاح كل :لاقف «كلملا ىلع
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 ىح حبذت نأ يتجاح :تلاق ءاهتحاح امهأسف «هیلع تلحد املف ءایرکز

 تبأ املف ءاذه الإ كلأسأ ام :تلاق .اذه ىوس ينيلس :لاقف .ايركز نبا

 ‹ضرألا ىلع همد نم ةرطق تردبف «هحبذف هب اعدو «تسطب اعد «هيلع

 ىلع لتقي نأ هسفن يف يقلأف «مهيلع رصنتخب هللا ثعب ىح يلغت لزت ملف
 .افلأ نيعبس مهنم هيلع لتقف «نكسي قح مهنم مدلا كلذ

 هتلعجف «هسأر اهيلإ عفد هلتق امل :لاق «بشوح نب رهش نع -۴

 :تسطلا يف ملكتي سأرلا لعجف ءاهمأ ىلإ هتدهأف بهذ نم تسط يف

 مويلا :تلاق «سأرلا تأر املف -رارم ثالث- اه لحي الو «هل لحت ال اهنإ

 نم ةفحلمو «ريرح نم اعرد تسبلف «يكلم ىلع تنمأو «يينيع ترق

 «سانلا موحلب اهب رضت بالك اه تناكو ءاه ارصق تدعص مث «ریرح
 يف اهتفلف «حيرلا نم افصاع اهيلع هللا ثعبف «ءاهرصق ىلع يشمت تلعجف

 ام رخآ ناك و «رظنت يهو ءاهنشهني نلعجف ءاهبالك ىلإ اهتقلأو ءاهبايث
 .اهنیع اھنم ناک

 :رخآ لحرو ينانبلا تباث ينثدح :لاق «رانيد نب نسحلا نع ٤-

 .هيلع ىمغم هادجوف «هنادوعي ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم ىلع الخد

 ءهطسو نم اهطسوأو «هسأر نم اهلوأ :راونأ ةئالث هنم عطسف :لاق
 فيك :هل انلق «قافأ املف :لاق كلذ انلاهف :لاق .هلحر نم اهرحآو

 :لاق .هانربخأف ؟وه امو :لاق !انلاه اعيش انيأر دقل ؟هللا دبع ابأ تنك
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانك

 نورشعو عست يهو «ةدجسلا ليزنت كلت :لاق .معن :انلق ؟كلذ متيأرو

 ‹يلحر نم اهرحخآو ‹«يطسو نم اهطسوأو «يسأر نم اهوأ عطس «ةيآ

 .هللا هجر تامف :لاق .ينسرحت كرابت هذهو « يل عفشت-تدعص دقو

 جرخف «هيلع يمغأ دقو الجر اندع :لاق «يلجعلا قروم نع ٥-

 هترس نم رون جرح مث «یضمف «هقزمف فقسلا ىتُأ تح هسأر نم رون

 م «كلذ لثم لعف ىتح هيلجر نم رون جرح مث «كلذ لثم لعف تح
 يذلا رونلا امأ معن :لاق !؟كنم ناك ام تملع له :هل انلقف .قافأ

 امآو «ةدجسلا ليرات ةدجسلا لوأ نم ةيآ ةرشع عبرأف «يسأر نم جرح

 نم جرح يذلا رونلا امأو «ةدجسلا ةيآف « ترس نم جرح يذلا رونلا

 يدنع كرابت تيقبو «يل نعفشي نبهذ «ةدجسلا ةروس رخآف يلحر
 .ةليل لك يف امهأرقأ تنكو «ينسرحت

 ؛ هللا دبع :هل لاقي هموق نم لر نع «يناميلا بويا يأ نع =

 تلجنا مث ءامايأ مهيلع ملظأ رحبلا نأو ءرحبلا اوبكر هموق نم رفنو هنأ

 املا سمتلأ تحرخف :هّللا دبع لاق .ةيرق برق مهو «ةملظلا كلت مهنع

 «دحأ ينبجي ملف ءاهيف تفتهف «حيرلا اهيف ًاحجأحجت «ةقلغم باوبأ اذإف

 ةفيطق امهنم دحاو لك تحت ناسراف يلع علط ذإ كلذ ىلع انأ انيبف
 ينأو «رحبلا يق انباصأ يذلا امهتربخأف «يرمأ نع ينالأسف «ءاضیب

 اهنإف «ةكسلا هذه يف كلسا !هللا دبع اي :يل الاقف .ءاملل بلطأ تحرح
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 :لاق .اهيف ىرت ام كلوهي الو ءاهنم قتساف «ءام اهيف ةكر ب ىلإ كب يهتنتتس

 تویب هذه :الاقف .حيرلا اهيف ًاجأحت يتلا ةقلغملا تويبلا كلت نع امهتلأسف

 لحر اهيف اذإف «ةكر بلا ىلإ تيهتنا تح تحرخف :لاق .ىتوملا حاورأ اهيف

 ينآر املف «هلاني ال وهو «هديب ءاملا لوانتي نأ ديري «هسأر بوصم قلعم

 هايإ هلوانأل حادقلاب تفرغف :لاق «ينقسا !هللا دبع اي :لاقو .يب فته

 ةمامعلا تللبف .يلإ اهب مرا . ‹«ةمامعلا لب :يٺ لاقف .يدي ينع تضبقف

 ام تيأر دق !!هللا دبع اي :تلقف «يدي ينع تضبقف «هيلإ اهب يمرأل

 اهب يمرأل ةمامعلا تللبو «يدي تضبقف كلوانأل حدقلاب تفرغ «تعنص

 نم لوأ انأ !!مدآ نبا انأ :لاق !؟تنأ ام ينربحأف «يدي ينع تضبقف كيلإ

 .ضرألا يف امد كفس

 ليقف «لحاسلا ىلع نالقسعب لحر هلأس هنأ ؛يعازوألا نع -۲۷

 يشعلا ناك اذإف «رحبلا نم جرخي دوسأ اريط ىرن انإ !ورمع ابأ اي :هل

 يف ريط كلت :لاق ءمعن :اولاق !؟كلذل متنطفو :لاق !!اضيب اهلشم داع

 اهشير دوسيف اهحفلت رانلا ىلع نوضرعي نوعرف لآ حاورأ اهلصاوح

 اهبأد كلذف «رانلا اهحفلتف اهراكو أ ىلإ دوعت مث «شيرلا كلذ ىقلي مث

 4 ج بادَعلا دَسَأ وعرق لاء أولخذأ » :لاقيف «ةعاسلا موقت تح

 . [؛٠:رفاغ]

 ىلعأ تباصأ اذإ رانلا هتحفل :لاقيو «هتقرحأ :اهرحب مومسلاو رانلا هتحفل :اهحفلتف )١(

 .هتقرحأف هدسح
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانک

 «ديز نب دحاولا دبعو يبأ جرح :لاق «سبلح نب نانس نع -۸

 «ردقب مهلابح اولدأف «ةقيمع ةعساو ”ةيكر ىلع اومجهف «وزغلا ناديري

 اهضعب ةقفرلا لابحو مهابح اونرقف :لاق .ةيكرلا يف تعقو دق ردقلا اذإف

 وه اذإ «هضعب يف راص املف «ةيكر لا ىلإ اهدحأ لحد مث «ضعب ىلإ
 «معن :لاق !؟عمسأ ام عمستأ :لاقف «دعصف «عحرف «يكر لا يف ةمهمهب

 ةمهمهلاب وه اذإف «ةيكرلا لحد مث «دومعلا ذحأف :لاق .دومعلا ينلوانق

 :لاقف .ءاملا هتحتو «سلاحج حاولأ ىلع لحرب وه اذإف «هنم برقي مالكلاو
 نم لحر انآ :لاقف !؟تنأ ام :لاق !!يسنإ لب :لاق !؟يسنإ مأ ينحأ

 يدلو نإو «يلع نيدب انهه يبر ينسبحف تم ينإو «ةيكاطنأ لهأ

 ‹ةيكرلا ين ناك يذلا جرحخف .ينع نوضقي الو «ينوركذي ام ةيكاطنأب

 ىلإ اوراكتف «نوبهذي انباحصأ عدف «ةوزغ دعب ةوزغ :هباحصأل لاقف

 ءانوبأل هنإ هللاو «معن :اولاقف «هينب نعو «لحرلا نع اولأسف «ةيكاطنأ

 مهعم اوبهذف :لاق .هنيد هنع يضقن تح انعم اوشماف ءانل ةعيض انعب دقو

 عضوم اوتأ تح «ةيكاطنأ نم انعحر مث :لاق .نيدلا كلذ اوضق تح

 اوتابف اوسمأف ءيش الو ةيكر نكت ملف «مث اهنأ نوكشي الو «ةيكرلا
 نإف !اريح هللا مكازج :محل لاقف «مهمانم يف مهاتأ دق لحرلا اذإف كانه

 .ينيد ينع يضق ثيح «ةنحلا نم اذكو اذك عضوم ىلإ ينلوح دق يبر

 .رعبلا :ةيكرلا )١(
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 َراتخآو $ :لحو زع هللا لوق يف «يظرقلا بعك نب دمحم نع -۹
 الحر نيعبس مهيحلاص راتحا :لاق [ءه:فرعال] 4 الجر َنیعَبَس ءهَمَوَق سوم

 نأ يناعو ۰ير ل مکب بهذأ :لاق !؟انپ بهذت نيا :اولاقف مهب جرح مت

 ُمُهتَذَخأَف » :لاق !هبلإ رظنن ىتح اهب نمؤت الف :اولاق .ةاروتلا يلع لزاي
 ی ممریظا نيب امئاق ىسوم يقبف [«:يرنن] 4 ج ٌنورظني مهو ُةَقعَصلا
 مب اتکلّھنا ی ىیاو لبق نم مھتکلها تقش ول بر :لاق «دحأ مهنم هعم

 سیلو تعحر اذإ ليئارسإ ينبل لوقأ اذام [٠٠ء:فرعال] 4 اّن ءاَهَمُسلأ لعق

 كيوم دغي ن مکن من) ارق م .يعم جرح نم لحجر يعم
 :لاق [٠هه:فر مالل 4 كيلا اذه ط :اولاقف [٠:ةرقبل] 4 ج . نورك مُڪَلعل

 ۰ کا هذهب تدوهتف «دوهيلا تقلعت اذهبف

 هللا لوق يٿ «فاسي نب لاله نع نمحرلا دبع نب نيصح نع ٠-

 4 تولا رذَحأفولأ مهو مهري نم أوُجَرُخ يذلا ىلإ رت ملأ ٠ :ىلاعت
 بهذ «عحولا مهيف عقو اذإ ليئارسإ ينب نم سان ناك :لاق [٠٠۲:ةرتبلا

 ءالؤه ىلع توملا رحتساف «مهتلفسو مهؤارقف ماقأو «مهفارشأو مهؤاينغأ
 «ماوعألا كلت نم ماع ناك املف «ءيش نيرحآلا بصي ملو «اوماقأ نيذلا

 امك انعض ول :ءالؤه لاقو .اوكله امك انكله اوماقأ امك انمقأ نإ :اولاق

 ىح اولعفف ءاورفي نأ ىلع ماع يف اوعمجأف .اوجن امك انوجن ءالؤه ”نعظ

 اماظع اوراص ىتح مهيلع توملا هللا لسرأف ءاوغلبب نأ هللا ءاش ثيح اوغلب
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانک

 يبن رمف «دحاو ناكم يق اهولعجف قرطلا لهأو رايدلا لهأ اهسنكف « قربت

 تئش ول !بر ای :لاق -لیقزح :لاق هنأ تبسح :نیصح لاق- مهيلع مه

 بحأف :لاق .كدابع اودليو «كدالب اورمعيو «كودبعيف «ءالؤه تييحأ

 رمأ رمأب ملکتف .اذكو اذك :لق «هل لیق :لاق !!معن :لاق .لعفأ نأ كيلإ

 مه اذإف ؛هب رمأ رمأب ملكت مث ءابصعو امحل ىسكت ماظعلا ىلإ رظنف «هب

 .اوشیعی نأ هللا ءاش ام اوشاعف «نوللهیو «نوحبسیو «نوربکی روص

 هو ةَيَرَق ىلع ىذّلاَكوأ] :ةيآلا هذه يف «نسحلا نع ١-

 ةفأم هه ةامأف اهتم دب هلا هده - ی ىّ لاق اھو نلت یواخ

 ی ن مپ مم وجر تاما هت أ يل ركذ :لاق | [۹:ةرقبل] ماع

 رضب وأ امي تشيل لاق تشب ڪا برغت نأ لبق نم سمشلا
 رنو ةَتسََي مل كبار ماعم یا رطنأف ماَع ةَفأم تشل لب لاق موي

 حیا ہرا نإ :لاق [۹٠:ةرقبلا] ساتل ةي كلعُجَتلو كراَمح ىلا

 شاو :هبارشو هماعط نم عابسلاو ريطلا هنم عنم دق «هبارشو هماعطو

 ركذ دقل :لاق [٠ه٠ةرفد] 4 اًح اهوسكت ون هن اهزشنت فيَ ماظعلا ىلإ

 رع لطم ماعلا لإ رعي للحق ءاديع تس تلح ام لر ذأ ل

 لڪ ىلع هلا: وأ رلَعأ لاق هل بت اًملف» :هناکم ىلإ عجرسپ فک
 ت
0 

 .[۹٠۲:ةرقبل] 4 2 ریدق ءىش

 ءاحج :لاق [؟ه۹:ةرقبلا] 4 ساتل هناء كلعجلو ¥ :شمعألا نع ۵۲
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانک

 اهادحإ ليئارسإ ينب ق ناتنيدم تناك :لاق بڪ سابع نبا نع -۳

 اوسمأ اذإ ةنيصحلا ةنيدملا لهأ ناكف «ةبرح ىرحألاو «باوبأ اهو ةنيصح

 ثدح له اورظنف ةنيدملا روس ىلع اوماق اوحبصأ اذإو ءاهباوبأ اوقلغأ

 لصأب حورطم ليتق خيش اذإف ءاموي اوحبصأف «ثدح اهطوح اميف

 هل خأ نباو !؟انبحاص متلتقأ :اولاقف «ةبرخلا ةنيدملا له لبقأف «مهتنيدم

 ذنم انتنيدم انحتف ام هللاو :اولاق !!يمع متلتق :لوقیو «هدنع يکبي باش

 ىحوأف ةيىسوم اوتأف !!ءيشب اذه مكبحاص مد نم اتيدن امو ءاهانقلغأ

 نا ڪرم : لآ يزقب نسو لاق ذرو 8# یس سرم لا کک هل

 َتيلهجل ا م َنوُڪأ أهلا ُدوُعأ أ لاق اًرره اتذخگتأ أرلاق هرب أوحد

 ًاوُداك امو اهو دق غلب نح (یجام انآ یی كرا خنآآرئاق 3

 ي عيبب باش مالغ ليئارسإ ينب يف ناکو :لاق [٠۷:ةرقبلا] 4 ج تولَعَفي

 هل بطب رعغآ دلب نم لجر لیقاق یک خیش ب هل ناکو «هل توناح

 «بلط يذلا هيطعيف «هتوناح حتفيل هعم قلطناف ءانمث اهيف هاطعأف «هدنع هل

 هللاو :لاقف .هظقيأ :لاقف .توناحلا لظ ق مئان هوبأ اذإف «هيبأ عم حاتفملاو

 هاطعأف افرصناف «همون نم هعورأ نأ هركأ ينإو «ىرت امك مئانل يبأ نإ
 :لاقف .امون ناك ام دشأ وه اذإف «هيبأ ىلع فطعف «هاطعأ ام فعض

 املف :لاق .هتمون نم هعورأ الو ءادبأ هظقوأ ال هللاو ال :لاق .هظقيأ

 هللاو !هاتبأ اي :هنبا هل لاقف .خيشلا ظقيتسا «ةعلسلا بلاط بهذو «فرصنا
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيغملا بانک

 نم كعورأ نأ تهركف ءاذكو اذك ةعلس بلطي لحجر انهه ءاح دقل

 هرقب نم ةرقب تجتن نأ هدلاول هرب نم هللا هضوعف «خيشلا همالف «كمون

 ال :لاقف .اهانعب :اولاقف «هوتأف٠«ليئارسإ ونب اهبلطي يتلا ةرقبلا كلت

 .ملعأ متتأف « ينومتبصغ نإ :لاق .كنم اهذحأن نذإ :اولاق .اهومكعيبأ

 !؟كمكح :اولاقف .هتعلس نم هوضرأف ءاوبهذا :لاقف ءلالا یسوم اوتأف

 ةفكلا يق اتماص ابهذ اوعضتو «نازيملا ةفك يف ةرقبلا اوعضت نأ يمكح :لاق

 ىلإ اهب اوتأ ىتح ةرقبلاب اولبقأو ءاولعفف .هتذحأ بهذلا لام اذإف «ىرخألا

 هربق دنع هيحخا نباو «نيتنيدملا لهأ عمتحاو ءنيتنيدملا نيب وهو «خيشلا ربق

 هسأر ضفني خيشلا ماقف ءربقلا اهمحل نم ةعضبب برضف ءاهوجبذف «يكبي
 .تامو «يلام ذحأ دارأو «يرمع هيلع لاط «يحأ نبا ينلتق :لوقي

 ةياثألاب انأ انيب :لاق «بائرلا نب ثريوحلا نع ٤- جرح ذإ 00.

 نم ةعماج يق وهو «اران هسأرو ههحو بهتلي هررق نم ناسنإ انيلع

 :لاقف «هرثإ ف ناسنإ جرحخو .ةاودإلا نم «ينقسا ‹ينقسا :لاقف «دیدح

 «ةلسلسلا فرطب ذحأو «هكر دأف .رفاكلا قست ال «رفاكلا قست ال

 يب تبرضف :ثریوحلا لاق .اعيج ربقلا الحد یقح هرح مث «هبکف «هذبجف

 لک رف 2 لظزا قرعب توتلا تح ءيش ىلع اهنم ردقأ ال ‹ةقانلا

 .ةنيدملاو ةكم نيب قيرطلا ىلع نيليع. جرعلا نود رغب :ةياثألا.(١)

 .ءاحورلا نم لايمأ ةثالث ىلع عضوم :ةيبظلا قرع (۲)
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تابيخملا بانک

 ةنيدملاب تحبصأ ىتحح تبكر مث «ةرحآلا ءاشعو برغلا تيلصف «تلزتف

 ال هللاو !ثريوح اي :لاقف .ربخلا هتربحأف كط باطخلا نب رمع تيتأف

 نم ةخيشم ىلإ هه رمع لسرأ مث ءاديدش اربح ينتربخأ دقلو «كمهتأ

 اذه نإ :لاقف «ثريوحلا اعد مث «ةيلهاجلا اوكردأ دق “"ءارفصلا ىفنك

 «مهتثدحف « ينتثدح ام ثريوح اي مهثدح «همهتأ تسلو اثيدح ينربحأ

 يف تام «رافغ ينب نم لحر اذه !نينمؤملا ريمأ اي انفرع دق :اولاقف

 يف تام هنأ اوربحخأ نيح كلذب رسو 4ظ رمع هللا دعمحف .ةيلهاجلا

 نم الحر ناك !!نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف «هنع بط رمع ممهأسو «ةيلهاجلا

 .اقح فيضلل ىري نكي ملو «ةيلهاجلا لاحر

 یخ فَ یر بر معربا ًلاقذإو :ءازوجلا يبأ نع ٠-

 :لاق ٠٠ ةدبلإ 4 ىق يميل نك ىل لاق نم موا لاق یوم
 نهملعف :يأ [٠٠.تد] 4 كيلا ًلَهَرَصَف رطل ىم ةعَبَرأ خف :هل ليقف
 ‹نهفتن م «نهججذف :لاق .هنبجأ نيح اهججذب رمأ مث :لاق .كنبجي نح

 هطلخ نهموحلو نهشيرو «ضعبب اهضعب نهءامد طلخف :لاق .نهعطقو

 ٍلَبَج لك ىَلَع لَعَجَو لبحأ ةعبرأ ىلع 4 ٌلَعَج جاو :هل ليق م :لاق .هلک

 .نهاعد مث «لعفف :لاق [٠٠.رنل] 4 اًيَعس كيتي نْهَعْذَآ مث ارج نهن

 ءمحللا ىلإ محللاو ةشيرلا ىلإ ةشيرلاو «مدلا ىلإ بهذي مدلا لعجف :لاق

 .لحارم تس ةنيدملا نيبو اهنيب عبني قوف ةيرق :ءارفصلا ىفنك ()
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر تایدغملا بانک

 عا :لاقف «هنبحأ یتح «هناکم ىلإ ءيش لکو

 .[۹٠۲:ةرغبا] 4 تز ریدق

 لاق :لاق 4ظ هللا دبع نب رباح نع طباس نب نمحرلا دبع نع ٩-

 ًاشنأ . «بيجاعألا مهيف تناك هنإف «ليئارسإ ينب نع اوثدح» ا يبلا

 لاقف «ةربقع اورمف «ضرألا يف نوريسي ةرم ةقفر تجرخ» :لاق «ثدحي

 هذه لهأ ضعب انل جرخي هلعل هللا انوعد مث «نيتعكر انيلص ول :ضعبل مهضعب

 لجرب مه اذاإف ءاوعد م .نیتعکر اولصف :لاق .توملا نع انربخيف «ةربقملا

 :لاقف .دوجسلا رثأ هينيع نيب «هسأر ضفني ربق نم جرخ دق "'يسالخ

 ةرارح ينع تنكس امف «ةنس ةئم ذنم تم دقل !؟اذه ىلإ متدرأ ام !ءالؤه اي

 .'(تنک امک .ندیعی نا هللا اوعداف هذه يتعاس ىلإ توما

 .داوسلاو ضايبلا نيب يأ :يسالحخ )1(

 ٠۹۱/۱( بلاطملا) ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ٤۲۹/۲: فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۲)
 .تاقث هلاجر دنسب دحاو ظفلب ١١١/۲) ةيادبلا) يلصولا ىلعي وبأو ١/۹١٤۳.ديمح نب دبعو
 يف ريثك نبا هدروأ امك ۱۹۳/۲ سودرفلا يف يمليدلاو ٠١/١ دهزلا يف مصاع يأ نبا هجرحأو

 نأ نكي ام ىلع لومح وهف «مهنع ةياورلا زاوحج ررقت اذإ «بيرغ ثيدح اذهو :لاقو ةيادبلا
 كاذف «موصعملا نع انيديأب يذلا قحلا هتفلاخمل هنالطب نظي وأ ملعي ام امأف ءاخيحص نوبكي

 هاور ال «هتحص دقتعت نأ هتیاور زاوج نم مزا ال هلک اذه عم م «هیلع جرعی ال دودرم كورتنم

 ةيبرعلاب اه ورسفيو «ةيناربعلاب ةاروتلا نوؤرقي باتكلا لهأ ناك :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا

 هللاب انمآ اولوقو «مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال :ب هللا لوسر لاقف «السإلا لهأل
 .نوملسم هل نحنو دحاو مكهلإو انهإو مكيلإ لزنأ امو انيلإ لز امو
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 مرم نب یسیع لیئارسإ ونب تلأس :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۷

 عداف ءابیرق انهھه نفد حون نب ماس نإ !هتملکو هللا حور اي :اولاق اکیلا

 .ائيش ري ملف فتهو ءائیش ری ملف «هب هللا ين فتهف :لاق !؟هثعبی نأ هللا

 حور اي :اولاق '”طمشأ جرحف هللا ين فتهف .ابيرق انهه نفد دقل :اولاقف

 ىسيع هل لاقف !؟ضايبلا اذه امف «باش وهو تام هنأ انبن !هتملكو هللا

 .تعزفف «ةحيصلا نم اهنأ تننظ :لاق !؟ضايبلا اذه ام :لكلا

 زرك ينب يف ةفوكلاب اخيش عم هنأ ؛يئاطلا يدع نب دمحأ نع -۸

 :لاق .تكر حت ربقلا ىلإ اهب يهتنا املف «ةأرما ةزانح دهش هنأ ركذي

 .تدلوو ءارهد كلذ دعب تشاعف تدرف

 لعبتلا ةنسح تناك ليئارسإ ينب نم ةأرما نأ ؛ ينانبلا تباث نع -۹

 ءارهطو ءاجرحأف ءامهب ترمأف ءاتامف «رعب يف اه نانبا یدرتف ءاهحوزل

 ىلإ تمدقت م بوثب امهيلع يجسو «شارف ىلع اعضوو ءافظنو

 انأ نوكأ تح امهرمأ نم ءيشب امابأ اوملعي ال نأ ءاهراد لهأو ءاهمدح

 !؟يانبا نیأ :لاق .هیدي نیب ماعطلا عضوو ءامهوبأ ءاج املف «هئدحأ

 ءهاباجأف !نالف اي !نالف اي «هللا رمعل ال :لاق .احارتساو ادقر دق :تلاق

 .تعنص امل اركش امهحاورأ امهيلع هللا درو

 .هداوس طلاخخ سرلا رعش ضايب :ظمشلاو «ةيحللا' بيش :لجرلا يف طمشلا )١(
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 باش ءاجف «رحبلا يف ةازغ موق جرح :لاق « يمقلا ديعس نع ٠-

 اوقلف «مهعم هولم مهنا مث «هیلع اوبأف «مهعم بکر یل قهر هب ناک
 لیقتساو «هسآر ماقف لق هنإ غ الب مهنسحأ نم باشلا ناكف ءودعلا

 يع نودي ب ال يدلل اهنعخ رخ الآ لأ نالن :ولتي وهو «بكر ملا لهأ

 .بهذف «سمغنا مث [«:سسف) 4 < دنن ذقعلا# اًداَسَف الو رض ق

 نوعاط يف هتثدح ةأرما نأ ؛يرصعلا ناميلس نب ديلح نع ٦١-

 نيج املف «هنفدأ مل تيبلا يف يعم وهف «يل جوز تام :تلاق «تايتفلا

 يف يعم لحد ىتح ءاجف «قهر هيف يل نبا يعمو ءانرعذأ اتوص انعم“ ليللا

 وهو «عوطقم سأر انيلع "روست ىتح وندي توصلا لعحو «يرازإ

 نم لحد ىتح «قح ريغب ةنمؤم اسفن تلتق «رانلاب رشبأ !!نالف اي :يداني

 هسأر دنع نم لحد مث «يداني وهو هسأر دنع نم جرخف] هیلجر تحب

 دعص م «رانلاب رشبأ !!نالف اي :يداني وهو [هيلجر تحت نم جرح یتح

 .هتوص انع عطقنا تح يداني وهو «طئاحلا

 اده ذإ انل ضيرم لوح نحن انيب :لاق كط ةريره يبأ نع -۲

 .كونلاو هفسلا :قهرلا :ليقو ةدبرعلاو ةفخلا :قهرلا (۱)

 .هتملظب انرتس تح انملظ يأ :اننج (۲)
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 ا انلسرأو «هانضمغأو «هانیجسف ‹« قرع هنم كرحتي ام تح نکسو

 ناحبس :انلقف ‹كرحت ‹هلسغنل هلمحنل انېهذ املف «هریرسو «هردسو « هبایت

 يب بهذو «تم دق نأك :لاق .تم دق الإ كارن انك ام !هللا ناحبس !هّلل

 «يدحل يق ينعضو دق «حيرلا بيط «هحولا نسح ناسنإ اذإف «يربق ىلإ

 اذه :تلاقف «حيرلا ةنتنم ءادوس ةناسنإ تءاج ذإ ؛سيطارقلاب هاوط مث

 امنأك ءاهنم ييحتسأ -هللاو- ءايشأ ءاذك بحاص اذهو «اذك بحاص

 :تلاق !!هذهو ينعدت نأ هللا كدشنأ :تلق :لاق .ذفتعاس اهنم تعلقأ

 نم اهنأك ةبطصم اهيف «ةعساو ءاحيف راد ىلإ تقلطناف .كمصاحخن قلطنا

 ددرتف «لحنلا ةروس ًارقف «يلصي مئاق لحرو دجسم اهنم ةيحان يف ةضف

 !!معن :تلق !؟كعم ةروسلا :لاقف ‹«لتفناف «هيلع تحتفف اهنم ناکم یف

 ةفيحص ج رحأف «هنم ةبيرق ةداسو عفرو :لاق .معنلا ةروس اهنإ امأ :لاق

 نسحلا لعحو :لاق .اذك لعفو اذك لعف :تلاقف ءادوسلا هتردبف اهيف رظن

 :لاق .ينساحم ركذي ءاذك لعفو ءاذك لعفو ءاذك لعفو :لوقي هحولا

 اذه لحأ ىجي م «هنع زواج كلك هللا نكلو «هسفنل ملاظ دبع :لحرلا لاقف

 ‹نينثالا موي تم نإف ءاورظنا :م لاقف :لاق .نينثالا موي اذه لجأ «دعب

 .عحولا نايذه وه اغنإف «نينثالا موي تمأ مل نإو «تيأر ام يل "اوحراف

 ( :هانيطغ يأ :هانيجس (۱)
 .اوعحراف :لصألا يت :اوجراف (۲)
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 يو .تامف ءهلحأ هاتأ مث رصعلا دعب تح حص نينالا موي ناک املف :لاق

 بيطلا هحجولا نسحلا لحرلل تلق «لحجرلا دنع نم انجرح املف :ثيدحلا

 ءادوسلا ةناسنإلا امف :تلق !!لاصلا كلمع انأ :لاق !؟تنأ ام :حيرلا

 .اذه هبش مالك وأ !!ثيبخلا كلمع كاذ :لاق !؟حيرلا ةنتنملا
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 توملا دعب شاع نم ةلاسر رخآ

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا ماخ دمحم انیبن ىلع هتاولصو
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 بيشلاو رمعلا ةلاسر

 لاقف لي يبلا ىلإ نايبارعأ ءاج :لاق هل رسب نب هللا دبع نع ١-
 رسحو هرمع لاط نمل ىبوط» :لاق ؟ريخ سانلا يأ ! لا لوسر اي :امهدحأ

 ايندلا قرافت نأ» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ !هللا لوسر اي :لاق «!هلمع
 .'”(كك هللا ركذ نم بطر كناسلو

 نم يحتسأل ينإ :هللا لوقي» : هللا لوسر لاق :لاق هل سنا نع -۲

 . كلذ دعب امهبذعأ مالسإلا يف نابيشي يتمأو يدبع

 بضخي ةاطرأ نب جاجحلا تیأر :لاق ‹«ةملسم نب ديعس نع ۳

 .متكلاو ءانحل اب بضخي لعجف

 .ةحجوزلل ةنكسمو «ودعلل

 وبأو 6۹۲/١ دعحلا نباو ٠۲٤٦/۲ ةحام نباو ٠٥۸/١ يذمرتلاو ۱۸۸/٤ دمحأ هرحأ )١(

 ءايضلاو 1۷۲/١ مكاحلاو ٩٦/۳ نابح نبا هححصو امه ظفللاو ۱٠۲/١ ةيلحلا يف ميعن

 1/۹ ةراتخملا ىف

 يف يمليدلاو ۳۸۷/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠٠١/١ ىلعي وبأو ٩۷٦/۲ ثراحلا هجرحأ (۲)
 لاق ۲٤۳/۲ دهزلا يف يقهيبلاو ٠١۷/١ لماكلا يف يدع نباو ۲۲۷/١ سودرفلا

 .ءافعضلا نم هريغو ناوكذ نب حون هدانسإ ين :يمثيملاو يريصوبلا
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 هل تلاقف «نوعرف داوسلاب بضح نم لوأ :لاق «دهاحم نع ٥-

 . صني مل نإ كاذ :هتأرما

 بصضخب ريبج نب عفان ناك :لاق «عيمج نب ديلولا نع ٦-

 .ةمسولاب

 دبع نأ ؛هدح نع هيبأ نع دمحم نب ماشه نب سابعلا نع -۷

 رظنف نميلا مدق هنأ كاذو «ةكم لهأ نم ةمسولاب بضح نم لوأ بلطللا

 اذه كل ريغأ نأ كل له !بلطملا دبع اي :لاقف ءاهك ولم ضعب هيلإ

 «ةمسولاب هالع مث ءءانحلاب هبضخف .كيلإ كاذ :لاق ؟اباش دوعتف ضايبلا

 اند املف «بلطملا دبع لبقأو ءاريثك اعيش هنم هدوز فارصنالا دارأ املف

 ‹"بارغلا كنح هتيلو هسأر نأك ةكم لحد مث «بضتحا ةكم نم

 ةبيش اي :بلطملا دبع نب سابعلا مأ بيلك نب بانج تنب ةليتن هل تلاقف
 :بلطملا دبع لاقف .ماد ول باضخلا اذه نسحأ ام !دمحلا

 مرصنا دق بابش نم الیدب ناکو هتدمح داوسلا اذه يل ماد ول

 مره وأ ةليتن توم نم دب الو ةريصق ةايحلاو هنم تعتمت

 مدهنا هشرع اذإ اموي هتمعنو هضفح ءرملل ىلع يدجي يذلا اذ امو

 .لزي مل نإ يآ :لصني (۱)

 .هب بضتخي قرو هل رجش :ةمسولا (۲)

 .هراقنم يأ :بارغلا كنح (۳)
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رم رصقو دهزلا باتک

 مكح مهلاقم نم انيلإ بحأ هل ىوش ال لحاع ريهج تومف

 .ةكم لهأ كلذ دعب بضحخف :لاق

 :نمهحرلا دبع نب س ۱ دشنآ -۸

 رعشلا نم ضيا ام دوست ىلإ تجتحا اذإ

 رغشلا نم رهدلا هريغ يذلا ضيبتو

 رهدلاابشل نعذأو اسفن ىلبإلل ننطوف

 ربصلاب دباو عزحب نم دو اربصو

 بضخ هل يلع نب نيسحلا تيأر :لاق «ثيرح نبا نع ٩-
 ا ر

 اط رفعح نب هللا دبع تيأر لاق «بیرک نب نیدشر نع ۰۲

 دوسألا نب نمحرلا دبع تيأر :لاق «يلشهنلا ركب يبأ نع ١¬

 .ةمسولاب بضخ

 .داوسلاب بضخي ةحلط نب ىسوم تیار :لاق «نوع نبا نع ۲
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانک

 مركأ ام» : هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنأ نع ٤-
 (هنس دنع همرکی نم هل هللا ضيق الإ هنسل اخیش باش 0(

 .باش اذ هبيش نیهي نم هيلع هللا ثعبب تح

 فيك :لجرل ليق :لاق «مشاه ينب ىلوم لضفلا يبأ نع ١-

 دوعيف قففلا هترثع لاقيو ديزت بونذلاو صقني رمعلا

 :هریغ دازو

 ديحي تامملا نعو اهليلقت . يهتشيف هينس نع لأسي ءرملاو

 :لاق «نمهرلا دبع نب ىسيع دشنأ -۷

 راحلاو درابلا نم هيف يمتحت هتينفأ دق كرمع

 هيفو «نسح خسنلا ضعب يفو «بيرغ ثيدح لاقو ۳۷۲/٤ يذمرتلا هاور :يقارغلا لاق (۱)

 هعبت نإو نسح هلوق نم برقأ بيرغ هلوقو :يديبزلا لاق .فيعض وهو لاحرلا وبأ
 نايب نب ديزي هيف :يواخسلا لاق .ةخسنلا هذه اعبت هنسحل زمرف عماحلا يف يطويسلا
 يرصبلا نسحلا نع يعطقلا مزح يبأ نب مزح هاور دقو «نافيعض امهو لاحر وبأ هخيشو

 يف يقهيبلاو ٠۹/۲ باهشلا يف يعاضقلاو ٩٤/٠ طسوألا يف يناربطلا هاورو .هلوق نم
 ٤1۲/۷. بعشلا
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 رانلا ةيشحخ يصاعملا نم يمتحت نأ كب ىلوأ ناكو
 !ارمع نييبنلا لوطأ اي :لا حونل ليق :لاق هل سنأ نع -۸

 لحد لحجرك :لاق ؟اهيف شیعلاو ايندلا تدحو فيك !اركش مهلضفأ ايو
 .جرح مث ةهينه تيبلا ي ماقأف ناباب هل اتيب

 ىلع موق لحد :لاق «ةلهاب نم لجر نع بويأ نب دمحم نع -۹
 ةئامو نوسم :لاق ؟كيلع ىتأ مك :مهضعب هل لاقف «هنودوعي يبارعأ

 اهومتلمكتسا ول هللاوف «كاذ اولوقت ال :لاقف !اللاو رمع :اولاقف .ةنس

 .اهومتللقتسال

 :لاقف ةخيشمب رم الا مرم نب ىسيع نأ ؛دلجملا يبأ نع ٠-

 اند دقف دتشاو سبيو ضيبا اذإ عرزلا نأ متملع امأ !خويشلا رشاعم

 بابشب رم مث .مکد اصح اند دقف ؛اودعتساف :لاق .یلب :اولاق ؟هداصح

 “؟اايصق هدصح اعر عرزلا بر نأ نوملعت امأ !بابشلا رشاعم :لاقف

 .نودصحت یتم نوردت ال مکنإف ؛اودعتساف :لاق .یلب :اولاق

 ذإ يشب حيرش وبأ انيب :لاق ءدباعلا يرصملا ةماسأ يبأ نع ١-

 يٿ ترڪفت :لاق ؟كيكبي ام :انلقف .يکبي لعجف «هئاسکب عنقتف «سلح

 .يلحأ بارتقاو «يلمع ةلقو «يرمع باهذ

 .ارکبم اعیرس هدصح امر يأ (۱)
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رصصقاو دهزلا باتك

 ةمايقلا موي مدآ نبا ىلع هللا ضرعي :لاق «ناميلس يبأ نع -۲

 ةعاس كيلع تتأ !مدآ نبا :لوقي «ةعاس ةعاس هرخآ ىلإ هلوأ نم هرمع

 . ةعاسو «ينركذت تنك ةعاسو «ينيصعت تنك ةعاسو «ينعيطت تنك

 .الفاغ تنک

 تعم :لاق «يدسألا يشاكعلا قاحسإ نب ميهاربإ نع -۳

 اريثك رانيد نب كلام ناك !ورمع ابأ اي :يعازوألل لوقي مهدأ نب ميهاربإ

 .الطاب هرمع بهذ نمل ليو «لغاش لغش يف وهف هللا فرع نم :لوقي ام

 ءانرمع مده يف مايألا هذه عرسأ ام :لاق .كرابملا نبا نع ٤-

 او مده يف رهشلا م «هرهش مده يق ماعلا اذه عو

 .؟هللا یصاعم نع - 7كتاطمش كاهني امأ

 وهو دلاخ نب كارع تيتأ :لاق «يسبعلا لماك نب دمحم نع ٠١-

 !كاحضلا ابأ اي :هل تلقف ءزرح نبا ةنتف يف ةرم نبا سلجم يف سلاح

 هللا رفغتست اهيف شيعت ةعاسل «لعفت ال !ىحأ نبا اي :لاق .توملا باط

 .رهدلا توم نم كل ريخ

 .دوسألا رعشلا يف ضيبلا تارعشلا :تاطمشلا )١(
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

E 0 

 كنم يقب ام :خيشل ليق :لاق « يناسارخلا دمحم نب رفعح نع -۷

 .بونذلا ىلع ءاكبلا :لاق ؟ةايحلا هل بحت امم

 ءدجسملا كلملا دبع نب ناميلس لحد :لاق «يعمصألا نع -۸
 :لاق .ال :لاق ؟توملا بحتأ !خيش اي :لاقف «هب اعدف اریبک اخیش یأرف

 :تلق «تمق اذإف «هريحو ربكلا ءاحو «هرشو بابشلا بهذ :لاق ؟

 .اذه يل ىقبي نأ بحأ انأف «هلل دمحلا :تلق «تدعق اذإو « هللا مسب

 تحت هدي عضي هللا دبع نب نوع ناک :لاق «يدوعسملا نع -۹

 محرا يهلإ :لوقيو «يكبيف اهيلإ رظني مث «ههجو ىلإ اهليمب مث «هتيحل

 !يل رخ بر اي :3ا ىسوم لاق :لاق «رباح نب نامثع نع -۰
 ينتقلخ ذإف بر اي :لاق .كل اريح ناك كقلحخأ مل ول !ىسوم اي :لاق

 ينتمت م ذإف بر اي :لاق .كل اريح ناك الفط كتمأ ول :لاق !يل رحف

 .كمحرأف ىسوم اي ربكت :لاق !يل رخف الفط

 :رعاشلا لاق ۳١-

 يردي ال وهو هب يرسي رفس ىلع انمآ تاب نإو ايندلا احأ تيأر

 نمؤملا ةمايقلا موي اباوث سانلا لضفأ :لاق «يرصبلا نسحجلا نع -۲

 ( علا
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتک

 ناک- سيق ينب نم الحر تعم :لاق «رمع يبا دايز نع ٤-

 :دهشتي نأ لبق لاق -ربنملا الع اذإ :لاق هه بلاط يبأ نب يلع دهشي

 دهشتي مث ءءانف ىلإ الإ هرمع لاط نإو رمعم نم ام هللاو

 ىأرف سوسرط كرابملا نبا مدق امل :لاق «ةريغملا نب دمحم نع ٥-

 تيكب :لاق ؟نمحرلا دبع ابًأ اي كيكبي ام :هل ليقف «ىكب «اهلهأ ةئيه

 نومه دزي سانلاو موي تاذ بابلا ىلإ رظنو :لاق .هتعيضو يرمع ءانف ىلع

 .هئارو نم دبألا رورس مه قح :لاقف «هيلع

 هرمع ناك نم ءاقبلا بحي امنإ :لاق «نمحرلا دبع نب عيبرلا نع ١-

 هل ريخ الف «هاوه هلزتساو هرمع نبغ نم امأف «هلمع يق ةدايزو امنغ هل

 .ةايحلا لوط يف

 هعفن نمل ىبوط :يميلسلا ءاطع لاق :لاق «عادو نب ىحرم نع -۷
 مغ «كلذك ءاطع ىرأ ام هللاو !هلمع يف ةدايز هرمع لوط ناک و «هشيع

 فيك !يلع ابأ اي :لحر هل لاقو ضايع نب ليضفلا نع -۸

 ينفو «هلمع فعضو «هبونذ ترثک نم لاح یرت فیک :لاق ؟كلاح

 .هل رسیتي ملو توملل بهأتي ملو «هداعمل دوزتي ملو «هرمع
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 بشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رس رصقو دهزلا باتک

 داور يبا نب زيزعلا دبع لاق :لاق «حادقلا ماس نب ديعس نع -۹

 .بيشلاو «نآرقلاو «مالسإلا :ءيشب ظعتي مل ثالثب ظعتي مل نم :لحرل

 رهظب هللا فاخي ال نع يدتقت ال !ينب اي :لاق «مزاح يبأ نع ٠-

 داصحلاب رظتني امف «نوتومب بابشلا انيأر دق !بابشلا رشعم :انل لوقيف

 .هتيل سعيو !؟لجنملا غلب اذإ
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رتو دمزلا بالك

 الإ مدآ نبا بصي م ول» :ک هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۲

 “«ايضاق ءاد امهب ىفك ناكل ةمالسلاو ةحصلا

 :لاق «روت نب دیه نع - ۳

 املستو حصت نأ ءاد كبسحو ةحص دعب ينناخ دق يرصب ىرأ

 امميت ام اكر دي نأ ابلط اذإ ةليلو موي نارصعلا ثبلي نلو

 ةحصلا يق رمع مدآ نبا نأ ول :لاق بط ءادردلا يأ نع £

 .ايضاق ءاد هل ناكل ةمالسلاو

 ام الإ هرمع لوطیف بصي مدآ نبا نکی مل ول :لاق «بعک نع ٥-

 توملا هرکی مدآ نبا نأ كاذو «هرکی ام هيف هیتأی نأ اموی كشوأل ؛ بحي

 هتأطحأ نم :ءامكحلا ضعب لاق :لاق دمحأ نب ليلخلا نع ٦- ع

 .نونسلاو يلايللا هتديق ايانملا ماهس

 دزألا نم لحر ينثدح :لاق «قرزألا لضفلا نب سابعا نع ۷

 ۲۷۲/۱١. خیراتلا يق رکاسع نبا هجرخا سابع نبا نع الوصوم ءاج «لسرم هدانسإ (۱)
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 :بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 عحرف خيشلا اهعمسف «ناركس خيشلا ىرأ :موقلا ضعب لاقف «هتيشم
 :لاقف ءانیلع فقو تح

 ربكلا نم الإ يالحر تفلتحا الو ٠٠ ىتف اي ناركس تسل يهلإ ذاعم

 رصبلاو عمسلاو بلقلا ليلك هعدت اهرمو يلايللانهر كي نمو

 نب كلملا دبع ىلإ بتك شيبح نب رز نأ ؛يلكلا ديوس نع -۸

 نينمؤملا ريمأ اي كعمطي الو :هباتك رحآ يف ناكف «هيف هظعي اباتك ناورم

 ام ركذاو «كاسفنب ملعأ تنأف «كندب ةحص نم رهظي ام ةايحلا لوط يف

 :نولوألا هب ملكتي

 اهدالوأ تدلو لاحرلا اذإ

 اهداسحجأ ربك نم تيلبو

 اهداتعت اهماقسا تلعجو

 اهداصحاند دق عورز كلت

 رز قدص :لاق مث بوث فرط لب تح یكی ؛بانکلا كلما دبع أرق املف

 .قفرأ ناک اذه ريغب انيلإ بتك ول

 ىلع يرملا ةيهس نب ةاطرأ لحد :لاق «رفعحج نب زرحم نع -۹

 دبع هل لاقف «ةنس ةئامو نوثالث هيلع تتأ دقو «ناورم نب كلملا دبع

 الو «برطأ الو «برشأ ام هللاو :لاق ؟كرعش نم يقبام :كللا

 :لوقأ ينإ «لاحلا اذه لثم ىلع الإ رعشلا ءيجي الو «بضغأ
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 ديدحلا ةطقاس ضرألا لكأك يلايللا هلكأت ءرملا تيأر

 دیزم نم مدآ نبا سفن ىلع يأت نيح ةينملا يقبتامو

 ديلولا يبأب اهرذن يفوت ىتح ركتس اهنأ ملعأو
 ابأ ىنكي اضيأ ةأطرأ ناكو ءديلولا ابأ نكي ناكو كلملا دبع عاتراف

 انأو :لاقف .يسفن تينع اإ ‹كنعأ م ينإ !نينمؤملا ريم اي :لاقف .ديلولا

 .ةينملا يلع ركتس اضيأ

 ينب نم شيرق نم اخيش نأ ؛يميمتلا هللا دبع نب ايركز نع ٠-

 “هاهان وأ ةئاملا ىطو دق نييسيقلا نم ايبارعأ تيأر :لاق هثدح ةيمأ

 ‹«لقي نأ بحأ تنك ام ينم رثك :لاقف .ربكلا يل فص :هل تلقف

 :يندشنأ مث «معنملا وهو معطملا لقو ءءافشلا نكو ءاسنلا تكر تو

 ليقف دوسألا نب مثيملا ىلع لحد :لاق «ثيرح نب ورمع نع -۱
 نأ بحأ ام يم دوسا دق هللاو نيدحأ :لاق ؟نايرعلا ابأ اي كدحمج فيك :هل

 نالو «نيلي نأ بحأ ام يم دتشاو «دوسي نأ بحأ ام يم ضيباو «ضيبي

 :ربكلا تايآ نع كقبنأسو «دتشي نأ بحأ ام يم

 .اهاهنأ يأ :اهاهان (۱)
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رصتقو دز ج بانک

 رضح دازلا اذإ معطلا ةلقو رصبلا يف صقنو وطخلا براقت

 ركدي اميف نايسنلا ةرثكو ركتعا ليللا اذإ مونلا ةلقو

 رجشلا ىلبب امك نولبب سانلاو ٠ رهطلا لبق يف ءانسحلا يكرتو
 ةريره ابًأ دايز نب هللا ديبع لأس :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع -۲

 «شارفلا ىلع قرآو «سلجلا يف سعنأ :لاق ؟تنأ فيك :لاقف «يدنكلا

 نإ :لاق ؟ةاتفلا نم تنأ نيأ :لاق .يدقلا ركذأو «ثيدحلا ىسنأو

 .!لاو تکله :لاق .تبضغ ينتصع نإو «تفعض ينتعواط

 ابا اي :ةبؤرل يلع نب ناميلس لاق :لاق «ةديبع يبأ نع -۴

 .دترا هب تنعط نإو «دتشت الو دتمت :لاق ؟كتءاب نم يقب ام !فاحجلا

 :تلق :لاق ؟ارعش هيف تلق له :لاق

 انزرأ تاينزرألا دايج نم وأ انق نمايرهمس ادوع نأ ول

 ىنو دق يلايللا بغ نع حبصي |

 .دحاو طمن يف تنأو نحن :لاقو ناميلس كحضف

 «ميلس ينب نم لحر ينثدح يعازخلا هللا دبع نب دمحم نع ٤-

 لحخدو ةدعسم نب ورمع هل لاقي ميلس ينب نم لحجرل هه ةيواعم لاق :لاق

 فيك :لاقف هل ةيواعم هفرعف ءاقيدصو هل نايفس يبأل احأ ناكو «هيلع

 «هترشب تلبذ نمع نينمؤملا ريمأ اي لأست ام :لاق ؟كلاح فيك و ؟تنأ
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 نأ بحأ تنك ام ينم رثكف «رهظلا ىنحناو «رعشلا ضيباف «هترمم تعطقو

 ءءافشلا نك و ءاسنلا دححجأف «لزي نأ بحأ تنك ام ينم فعضو «لقي

 تلحسو «يوهس رثكو «يوطح رصقف «معنملا ناكو معطملا تهركو
 ‹«ضعب نم يضعب برقو «ضرألا هجو ىلع تلقثو «''ضقنلاب قريرم

 یلقو «هشاعترا رثکو "هشایحنا لقف «لبذو لکو فعضو فحنف
 :كمع لوقک !تافه هلیلو «تارات همهفو «تابس همونف "هشاعم

 دغ دعبف ال وا يثدح یدل وقزي دغل ةماه اريبك اخيش تحبصأ

 فئاطلا ىلإ هلو «ضورعو ءاسكو لام هل رمأو هت د ةيواعم ىكبف

 نم لوأ ناكف ءابيش اهنم سأرلا لعتشاف اراقو ... -

 ؛بيشلا ل لاکا ميهاربإ ىأر ال :لاق «ةديبع نب هللا دبع نع ٥٦-

 وه نيقاط ىلع مربملاو « قاط ىلع مربملا لبحلا :ليحسلا ؛اليحس مربملا هلبح لعحج يأ (۱)
 .ةدشلا دعب هتوق ءاحرتسا ديري «ريرملا

 .هعزف يأ :هشايحنا (۲)

 .هشاعم ضغبأ يأ (۳)

 ةمامأ يبأ نع ۲۳۷/١ هخيرات يف ركاسع نبا هجرحأ ام هيلإ صن برقأو طقس لصألا يف )٤(
 نيب ءامسلا نم ةجراخ فك ىلإ رظن رظن ذإ ‹« ىحضلا ةالص يلصي موي تاذ ميهاربإ انيب :لاق

 تقلأف «ميهاربإ سأر نم تند تح وندت لزت ملف «ءاضيب ةرعش اهعباصأ نم نيعبصإ
 اهنم هسأر لعتشاف ذح لعشا :دمح لاق .اراقو لعشا :تلاق مث ءهسأر يف ءاضيبلا ةرعشلا
 من «لستغاف ءرهطتي نأ هيلإ هللا ىحوأ مث ءًاضوتف «رهطتي نأ ميهاربإ ىلإ هللا یح وأف ابیش
 .نتتخاو باش نم لوأ ميهاربإ ناكف :لاق « نعتحاف رهطتي نأ هيلإ هللا یوا
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 تيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا باتک

 .املاس بابشلا نم ينحرحأ يذلا هلل دمحلا «ملعلاو ملحلاب ابحرم :لاق

 ىلإ ميمت ونب تعمتحا :لاق «يبأ ينربخأ :لاق «مصاع يبا نع -۷

 لإ رظن ذِإ «هلوح سانلاو متعي وه انيبف «مهرومأ ضعب يف ةداتق نب سايإ

 نوملعت متسلأ :لاقف «مهيلإ جرح مث هتمامع لحف « هتيحل يف ءاضيب ةرعش

 ٍدهشأ ال هللاوف :لاق .ىلب :اولاق .مكرومأ لك يف مكعم دهشأ تنك ي
 هل ناتا ىلع ياي ناکف :لاق .ادبأ ارضحم مكعم رضحأ الو ءادهشم مكعم

 یأرف ةآرملا يف ةداتق نب سايإ رظن :لاق «ملسأ نب ءالعلا نع -۸

 ِجرخف «ينبلطي توملاو ميمت يب تاجاحل “"اريمخ ينارأ الأ :لاقف «ةبيش

 نأل لاقو .تام ىتح هللا دبعي لزي ملف ءادجسم اهذحتاف ةكبشلا لزنف

 نسحلا لاقف .انيم“ اقفانم هاقلأ نأ نم يلإ بحأ الوزهم انمؤم هللا ىقلأ

 .نامبإلا لكأت الو محللا لكأت رانلا نأ ملع :هللا هحر

 «مهرمأب موقي ناك ةليأ لهأ نم الجر نأ ؛ يقفاغلا ةفاز نع -۹

 ديرب ىرأ الأ :لاقف «هتيحل يف ءاضيب ةرعش ىلإ رظنف موي تاذ ةآرملا ذحأف

 هسفنل قتباو «مکتعیض مکنأش «مكترمإ مکنأش «يلإ عرسأ دق توملا

 .مهتاجاح ىلع امئاق ممه اكو لم يأ :اريمه (۱)
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رصتاو دمزلا تك

O) س 
 .تام تح هيف دبعتي لزی ملف

 اموي ةآرملا يق يبأ رظن :لاق «يمهسلا ركب نب هللا دبع نع ٠-

 نإ :لاق ؟كيكبي ام :هل تلقف «يكبيو هتيحل يق ابيش لمأتي لعجف

 .توملا ديهمت بيشلا

 :هلوق ملعلا لهأ ضعب يندشنأ :ايندلا يبأ نبا لاق ١-

 مامحلا ديهمت بيشلا نإف توم لبق كسفنل دهماف الأ

 ماققملا راد ق لحرلا طحب ادجم نكف ليحرلا دح دقو

 نب ليعامسإل ةشئ ةشئاع نبا نع يمعثخلا هللا دبع نب ىيحي دشنأ ١-

 : راسي

 بارتأ معاون ناسحب وهلا ةبيبشلا يف تنك دقلو

 بابشلا لحم يف بيشلا دكر ىتح ملحلاب بابشلا ترحجزف

 يباتع نم يلذاوع تحارتساو يلهج رصقأو قرش تضقناف

 :ةءونش دزأ نم ناميلس نب هللا دبع نع -۳

 اوبيشي نأ رغاصألا ةبقاعو يقادل يف ينإف ربكأ نإو

 .بيشلا يف ليق ام نسحأ تيبلا اذه :يعمصألا لاق

 :لاق «موق نأشب موقي لحر ناك :لاق «ديلولا نب ةيقب نع ٤-

 .بصق وأ رجش نم تيب :صخلا (۱)
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 بيشلاو رمحلا ةلاسر لمألا رصقو ا بانک

 تحدق دق ءاضی ةرعشب وه اذإف رظن ذإ هدي يق ةآرملاو موي تاذ وه امنيبف

 املاط «تاذللا مذاهو توملا ديرب «نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف « هتيحل يف

 بئات انأو «يريغ مكسفنأل اوداترا !موق اي ءاهرسي اميف يسفن تقلطأ
 .هّللا يقل تح دبعتو هيف لزتعاف اصح ىنتباف « هللا ىلإ

 وهو «بشوح نب رهش متعا :لاق «دیمحلا دبع نب رمع نع ٥-

 هتي ىلإ رظنف «هتمامعو ههحو يف رظني ةآرملا ذحأ مث «هيتأي اناطلس ديري

 دعب ناطلسلا :لوقي وهو هتمامع ضقن مث «هديب اهذحأف ةبيش ىأرف

 .بيشلا دعب ناطلسلا « بيشلا

 يت لوقي كامسلا نبا ناك :لاق «دیزی نب دمحم نب دواد نع - ٦

 هرقف مويل دعتسم الأ «همامأ هل فصوي اميف بهأتم الأ !يناوحإ :همالك

 ةدش الو «هنس بابش هرغي سيل «هتينمل ردابم مزاع باش الأ «هتقافو

 ‹هلكأ ءانفو «هتدم ءاضقنا ردابم خيش الأ «هلثم لمأ طاسبنا الو «هتوق

 دعب هترعش تضیبا دق نم رظتني ام «هقمر نم يقب اميف ارمشم اداج

 هباصتنا دعب هرهظ سوقتو «هطاسبنا دعب هدلج شرکتو «اهداوس

 ‹«همعط لقو «هرصب لكو «هوطحخ رصقو «هنكر فعضو «هلادتعاو

 ي ءيش دعب ائيش هنس يلبو «هنم اهلك ءايشألا ركنأو «همون بهذو

 ةليل لك منتغاو «هسفنل رظنلا نسحأو «هرمأ لقع اءرما هللا محرف «هتايح

 .!هب رم مویو «هيلع يأت
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رمو دهزلا بك

 لاق ؟رعشأ برعلا تلاق تيب يأ :ىلعألا دبع نب سنوي نع ۷

 .[....]لئاقلا لوق :هّللا دبع

 اذإ يوحنلا ةديبع وبأ ناك :لاق «ىميمتلا ديبع نب دمحأ نع -۸

 :ينيقلا ناحمطلا يأ تايبأ لثمت «موقي نأ دارأ

 ديصل وندي لتاحخ يناک یتح رهدلا تايناح نتنح

 ديقب ينآ اديقم تسلو ينآر نم بسحي وطخلا بيرق

 :لاق «ديعس نب هللا دبع نع ٩~

 نيتبكر لاو رهظلا هب لحف هباشنب نامزلا يامر

 نيتقلحلا يف ديقملا يشمك طاسبنا دعب يشمأ تبرقف

 اذإ يوحنلا سنوي ناك :لاق «يشرقلا دمحم نب هللا ديبع نع ٠-

 :لاق «هسلحب نم موقي نأ دارا

 بيبط نيتبك لا ءادل سيلو

 :لشمتی شایع نب رکب وبا ناک ١-

 قرخنا فكلاب تكسمأ هيأب قلخلا بوثلاك يرهد نم تحبصأ

 ل رسهدلا قتي نم قتفنياروطواروط هعفرأ

 ' قلطنا مويك رهدلا امنإو

 :ءامكحلا نم ةيتف لاق :لاق «سبلح نب ةرسيم نب سنوي نع -۲
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رصتفو د دصزلا باتک

 بابشلا ربكلا كردي نأ لبق نم ديبت ةذلو ةوهش لك عدن ىتج اولاعت

 - 

 .كيف ناك ام ىلع كلبقن :خيشلا لوقيو

 :لثمتي ةنييع نب نايفس ناک ٤-

 عباصألا اهيلع ونحت اصعلا موزل يتينم تحارت نإ يئارو سيلأ

 عكار تمق املك ينأك بدأ تضم قتلا نورقلا رابحأ ربحأ

 :لثمتي نوراه نب ديزي ناک ٥-

 اضرق يبابش ناك اففأك اضعب يضعب لمحي ال تحبصأ

 اضفرم ايواذ ادوع ترصو اضرف ناك و ضرقلا يدوتساف

 :لاق «نوراه نب دیزی نع ٦-

 ايلاب تقلحأ دق ابو اهب تعلح ةجح نيعست تنراق دقو ينأك

 يالا الب تردق ام تباهیهو | در أ ياف دق ام لمزا

 .نآرقلا ةأرق رقع سالا لاق ع ب كالا ع اا

 4 .٠ ہيوقت نسخ يف نسنالا انَقلح ذل :ةمركع نع -۹

 ..مرهما :لاق [ءه:نتلا] 4 نيلفس َلَمَسَأ هلتذَدَر مث بابشلا :لاق [ء:نتلا
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا بانك
SE 

° 

 ىلإ در اذإ نمؤملا :لاق [٠:نينإ 4 تحلل أولم أوما يذلا إ3
 .هبابشو هتحص ىف لمعي ناك ام نسحأ هل بتك «رمعلا لذرأ

 تناك :لاق «همع نع بيرق نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ٠۰-

 «نيعاس ىعسأ نيرشع نباو «نيلق براض نينس رشع نبا :لوقت برعلا

 ثيل نيسم نباو «نيشطاب شطبأ نيعبرأ نباو «نيرظان رصبأ نيثالث نباو

 نباو «نيسلاح ملحأ نيعبس نباو «نيقطان مكحأ نيتس نباو ""نيرفع
 طرضأ ةئام نباو «نينح الو سنأ ال نيعست نباو «نيفلاد "”فلدأ نينامف

 .نيطراض

 يف عقو دلو اذ مدآ نبا :لاقی ناک :لاق «ملسم نب نوع نع -۱

 .كلملا مجن

 ‹«نيرظانلا ةوهش رشع ةنبا :لاق هك باطخلا نب رمع نع -۲

 نيعبرألا ةنباو «نيقناعملا نيع ةرق نيثالثلا ةنباو «نيلتو سم نيرشع ةنباو

 فوشت نيتسلا ةنباو «نينبو تانب تاذ نيسمخلا ةنباو «نيدو قلح تاذ

 .نيرباغلا يف زوجع نيعبسلا ةنباو «نيبطاخلل

 نب رمع جوزت :لاق «يراصنألا نمحرلا دبع نب دمحم نع -۳

 .ميظع يوق دسأ يأ :نیرفع ٹیل (۱)

 .نسلا هتعضتحا دق يذلا ريبكلا :فلادلاو ءوطخلا براقو اديور ىشم :فلد (۲)
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 لمألا رصقو دهزلا باتك

 ام :لاقف ءاهب هغنهي لحر هءاجف «ةفيرش ةكم لهأ نم ةأرما هلظ د باطخلا

 دلولا الول :لظ رمع لاقف .نسلا يق تنعط دقو «دلت ال ةأرما نم اهفرشأ

 نب ميمت ىلإ تفتلا مث »دلت ال ةأرما نم ريخ تيب ف ريصح «جوزتأ م

 :نهيف تلق :لاق ؟ءاسنلاب تببش فيك :لاقف «ىنهجلا داهجلا

 اهنإف رشع تنب اموي تأت نإ

 ةجح نيرشع تنب اموي تأت نإو

 ةحجاح يه يتلا نيئالثلا تنبو

 ةطبغب نيعبرألا تنب ميقو

 ةجح نيسم تب اموی تأت نإو

 ةجح نيتس تنب اموی تأت نِإو

 ةجح نيعبس تنب اموي تأت نإو

 تعشعشت دق يتلا نينامثلا تنبو

 ةجح نيعست تنب اموي تأت نإو

 م ربع كاحضف

 .اریغتم

 :ںالکلا دیلولا وبا دشنا ٤-

 اهديرب بحت ريح ىلإ ريخب

 اهديرتو اهب وهلت ىنملا كلتف

 اهدوع سهي ملو ربکت م كسفنل

 اهديدجو اهدو ريغتي ملو

 اهديفتست ةنحج اهلقف ايده

 اهدوكرو اهنيد اب اهدحجت

 اهدودص اديدش تريز اذإ اهدحت

 اهديرو سامو يتاعلا ربكلا نم

 اهدومع اريصق اكنض اهتيب دحت

 نيعبرألا دعب ام نوكي نأ ينهح اي هيبشل هنإ :لاقو هل

 اهدوهشو اهنايعأ اهب یصضریس

 - ۹ -۔



 لمألا رصقو دهزلا باتك

OO E TT TE 

 اهنإف رشع تاذ متيقل ام اذإ

 ىلتبتف لاونلاب اهيلإ دمت

 ةجح نيرشع تاذ يسفنب نكلو

 اهقوف سيل يتلا نيئالثلا تاذو

 ةطبغب نيعبرألا تاذ بحاصو
 عفانم اهيف نيسمخلا ةبحاصو
 ةيوق ودخغت نيتسلا ةبحاصو

 ةجح نيعبس تنب متيقل ام اذإ

 تعشعشت دق ىلا نينامثلا تاذو

 مهلذأ اهيف نيعستلا ةبحاصو

 اهتتجف ىرحأل تفو ةئام نإو

 اهدوج دورخلا ىقلي اذإ ليلق

 اهديزتست اذإ اهيدح مطلتو

 اهديرأو اهب وهأ يتلا كلتقف

  اهدوع سعي ملو ربكت مل تعنلا يه

 اهديدحو اهورس ءاسنلا ريحو

 اهدیفتسپ فلل عاتملا معنو

 اهدومع ابلص مالسإلاو لاملا ىلع

 اهديفتست ةبيحخ اهبهو اهلقف

 اهديرو سامو يساعلا ربكلا نم

 اهديبع ارط سانلا نأ بسحتو

 نيب ام ءاستلا بابش :لاق «هيبأ نع يحلصلا نارمع يأ نع ٥-

 .نيثالثلا ىلإ ةرشع سمخلا

 يدعتست دايز ىلإ ةأرما تءاح :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع - ۸٦-

 «هرخآ لحرلا يرطش ريخ نإ !هللا كحلصأ :جوزلا لاقف ءاهجوز ىلع
 اذإ لحرلا نإ :لاق ؟فيك !كحيو :لاق .هرحآ ةأرملا يرطش رش نإو

 اذإ ةأرملا نإو ء«هملح يقبو «هلهج بهذو «هیأر مکحتسا ؟هنس تربک

 .اهدیب ذح :لاق .اهمحر مقعو ءاهقلحخ ءاسو ءاهناسل دح ؛اهنس تربک
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 بيشلاو رمعلا ةلاسز لمألا رصقو دهزلا باتك

 اذإ ناكف «رمع دق خيش ةرصبلاب ناك :لاق «شمعألا نبا نع -۷

 :هباجأف

 موق دعبف تينف دق كت نإ
 هعضت ال كتايح يق كدازف

 تينفادق ين تنقيأ

 تيقب دق اوداب رمعلا لاوط

 تيتأ دق كليهأ يف كنأك

 تيسن دق كلبق تاومألا يقو حيرض ىلإ تلمح دقو ترصف

 تيقس دق كلبق سانلا سأكب اديحو ادرفنم زادلا بيرق

 يلايللا هرواعت قف لكو

 اوجش كيكبي يكاب نم مكف
 يجحلا يق ناك :لاق «يئاطلا حبصملا نب دشيور نب هللا دبع نع -۸

 نم لحرلا ىعن دق لازي ال يحلا يعان وه ناكف «هرمع لاط دق لحر

 :هل لاقف هيلع لحد «توملا هرضح املف «هل خأ ضرمف «هلهأ ىلإ رفسلا

 :لوقي ًأشنأ مث ؟كيصوأ مب :لاق .نصوأف كنم ىرأ دق !خأ اي

 ٠ تيلبامك نامزلا هيلبيس

 تيقلاميرسي دق رحآو

 اكاتأ دق كتايح تلاط نإو ىمأو يأ نبااي توملا نأك

 اكاعن دق كتوم ىح اذإ
۰ ۱ 

 ابأد رصعلاو ىحضلا فلتحا اذإ اكاكردأ ةينملا امهقوست
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 هرمع ىلع حشأ مهدحأ ناک اماوقأ تک ر دا :لاق «نسحلا نع -۹

 .هرانیدو همهرد ىلع هنم
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 بيشلاو رمعلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمح انيبن ىلع هتاولصو
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا بانك

 لمألا رجق ةلاسر

 ضعبب اموي لب هللا لوسر ذحخأ :لاق ل و رمع نب هللا دبع نع ١-

 رباع كنأكو «بيرغ كنأك ايندلا يف نك !رمع نب هللا دبع اي» :لاقف يدسحج

 . روبقلا لهآ نم كسفن دعو «ليبس
 ثدحت الف تحبصأ اذإ !دهاحم اي : هل رمع نبا يل لاق مث :دهاحم لاق

 نم ذخو «حابصلاب كسفت ثدحت الف تيسمأ اذإو یاسملاب كسفن

 ام يردت ام هللا دبع اي كنإف «كمقسل كقحص نمو كتوم كتايح

 .!ادغ كما

 ام دشأ نإ» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛لظ بلاط يبا نب يلع نع -۲

 لدعب هنإف ىوهلا عابتا امأف .لمألا لوطو «ئوهلا عابتا :نيتلصخ مكيلع فوختأ

 .(ايندلل بحلاف لمألا لوط امأو .قحلا نع

 ادبع بح اذإو «ضغبي نمو بحي نم ايندلا يطعي ك هللا نإو :لاق م
 الو ‹«نيدلا ءانبأ نم اونوكف ءءانبأ ايندللو ءءانبأ نيدلل نإ الأ «ناميإلا هاطعأ

 تلحترا دق ةرخآلا نإو ءةيلوم تلحترا دق ايندلا نإ الأ ءايندلا ءانبأ نم اونوكت

 جرحخأو ۱۳۷۸/۲ ةحام نباو ٥٦۷/٤ يذمرتلاو ٤١/۲ دمحأ هحرحأ «حيحص ثيدح )١(

 .هنم لوألا رطشلا ۲۳١۸/١ يراحخبلا
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 لمألا رمت ةعسر لالا رصقاو دمزلا بانك

 موي يف نوكشوت مكنإو الأ «باسح هيف سيل لمع موي يف مكنإو ءةلبقم
 .'«لمع هيف سیلو باسح

 ام فوخأ نإ» :ليي هللا لوسر لاق :لاق هبط هللا دبع نب رباح نع -۳

 لوط امأو «قحلا نع دصيف ىوهلا امأف «لمألا لوطو ىوه :يتمأ ىلع فاحخأ

 لكلو «ةمداق ةرخآلا هذهو «ةلحترم ايندلا هذهو «ةرخآلا نع يسنيف لمألا

 مكنإف ايندلا ءانبأ نم اونوكت الو «ةرخآلا ءانبأ نم اونوكف «نونب امهنم ةدحاو

 .(لمع الو ءازج راد يف ادغ متنأو «لمعلا راد يف مويلا

 تباث نب ديز نب ةماسأ ىرتشا :لاق هل د يردخلا ديعس يبا نع ٤-

 نوبجعت الأ» :لوقي ك هللا لوسر تعمسف «رهش ىلإ رانيد ةئام. ةديلو لظ

 ام هديب يسفن يذلاو !لمألا ليوطل ةماسأ نإ ؟رهش ىلإ يرتشملا ةماسأ نم

 يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ :فوقوملاف ؛اعوفرمو افوقوم يلع نع رثألا اذه ءاج :ظفاحلا لاق )١(

 باوصلا وهو ۷٦/١ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۸٦/١ دهزلا يف كرابملا نباو ٠١١/۷ فنصللا
 نع ةفيذح نب ناميلا ةياور نم لمألا رصق يف ايندلا يأ نبا هجرحأ دقف :عوفرملا امأو

 نم ءاجو .نافرعي ال هخيشو ناميلاو «بلاط يبأ نب يلع ىلوم ةصفح يبأ نب يلع
 رباج نع هيبأ نع ردكنملا نب دمحم نب ردكنملا قيرط نم هدنم نبا هحرحنأ رباح ثيدح

 وهو همامتب ردكنملا نبا نع يبهللا يلع يبأ نب يلع هعباتو .فيعض ردكنملاو «اعوفرم
 يف يقهيبلاو ۱۸١/١ لماكلا ف يدع نبا اهحرحأ ةعباتملا هذه :تلق .اضيأ فيعض

 نب دمحم ىور دقو :يقهيبلا لاق ۲٠٠/٠۲ خيراتلا يف ركاسع نباو ۳۹۹/۷ بعشلا
 لاق .يب يبلا نع هل نيدانسإب ظافلألا هذه فيعض وهو يبهللا يلع يبأ نبا يلع

 اهالكو هوحنب رباجو يلع ةياور نم لمألا رصق باتك يت ايندلا يبأ نبا هاور :يقارعلا
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتک

 الو «يحور ىلاعت هللا ضبقي تح نايقتلي ال يرفش نأ تننظ الإ يانيع تفرط

 «توملا نم اهب صغ تح اهغيسأ

 يسفن يذلاو ولا نم مکسش اودعف نولقعت متنک نإ !مدآ ينب ای» :لاق مث

 '(نيزجعمب متنأ امو تال نودعوت ام نإ هديب

 املا "قيرهي ناك ل هللا لوسر نأ ؛فلط سابع نبا نع ٥-

 امو» :لوقيف ؟بيرق كنم ءاملا نإ !هللا لوسر اي :لوقأف «بارتلاب حسمتيف
 غلب ال يلعل ينيردي

 «ديدح نم الابق ذختا دق الحر لب يبلا ىأر :لاق 4ط سنأ نع ٦-

 تهركو «رجألا يف تدهزو «لمألا تلطأ دقف تنأ امأ» :5 يبنلا لاقف

 ناك ؛نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف «هعسش عطقنا اذإ مكدحأ نإ .تانسحلا

 “ايندلا نم هل ريخ كاذف ءةمحرلاو ىدهلاو ةالصلا هبر نم هيلع

 ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠٠٠١/۲ نييماشلا دنسم يف يناربطلاو ٠١۹۰/٤ متاح يبا نبا هجرحا (۱)

 .فيعض هدانسإ :يقارعلا لاق ۷١/۸ ركاسع نباو ٠٠٠١/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٦/۹

 .بصي يأ (۲)

 يناربطلاو ۲۸۸/١ دمحأو ۳۸۳/١ دعس نباو ۹٩/۱ دهزلا یف كرابملا نبا هجرحأ (۳)

 .حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق ۲

 .يمليدلاو ايندلا يبأ نبا هاور :يطويسلا لاق «هتاور ضعب ةلاهحل ؛فيعض هدانسإ )٤(
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا مشو دهزلا بانك

 ‹«ضرألا ىلع هلمانأ عضو لب هللا لوسر نأ ؛ هل سنأ نع -۷

 . هديب راشأو «هلمأ مثو ءهفلخ نم هلجأ اذهو «مدآ نبا اذه» :لاقو

 زرغف «داوعأ ةئالث ي يبلا ذحأ :لاق «يحانلا لكو تملا يأ نع -۸

 نوردت له» :لاقو «هدعبأف ثلاثلا امأو «هبنج ىلإ رحآلاو «هيدي نيب ادوع

 كاذو لجألا اذهو «ناسنإلا اذه» :لاق !ملعأ هلوسرو هللا :اولاق (؟اذه ام

 .(لمألا نود لجألا هجلتخيو مدآ نبا هاطاعتي «لمألا

 ٤ ا ۲ )(
  -۹"هوجن لي يبلا نع ديعس يأ نع

 امھب یمرف ‹«نيتاصح ل هللا لوسر ذحأ :لاق 4ض ةديرب نع ٠١-

 .“(لمألا كاذهو لجألا اذه» :لاقو

 ىلإو مدآ نبا لثم» :لاق ي يبلا نع هلظ هيبأ نع فرطم نع ١-
 “)مرا يف عقو ايانملا هتاطخأ نإ ءةينم نوعستو عست هبنج

 .ظفللا يق ريسي فالتحا عم ٥ يراحخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح )١(

 لكو تملا يبأ ةياور نم ايندلا يبأ نباو ۸٦/١ دهرلا ق كرابملا نبا هاور :يقارعلا لاق (۲)

 .عزتلاو بذحجلا :جلخلا .هدعب يذلا يف لوصوم وهو :تلق .السرم

 هدانسإو ٠٠١/١ لاثمألا يف يزمرهمارلاو ايندلا يبأ نباو ٠۷/۳١ دمحأ هاور :يقارعلا لاق (۳)

 نب يلع ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو دمحأ هاور ٠٠١/٠١: عمجلا يف يمثيا لاق .نسح

 .ةقن وهو يعافرلا يلع

 )٤( بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ ۷/٠٠٥.

 ك
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 لمألا رصق ةئاسر لمألا رصقو هو دهزلا باتک

 هلوح فوتحلا هذهو ءرملا اذه :لاق هظ دوعسم نبا نع -۲

 هذهو «لمأي وهف «مرملا ءارو لمألاو «فوتحلا ءارو مرهلاو «هيلإ عراوش

 هلتق فوتحلا هتأطحأ نإف «هذحأ هب رمأ اهيأف «هيلإ عراوش “”فوتحلا

 .لمألا ىلإ رظني وهو «مرهلا

 طح و ءاعبرم اطح ي هللا لوسر اتل طح :لاق كط هللا دبع نع - ۳

 اجراح اطح طحو «طخلا بنج ىلإ اذكه اطوطحخ طحو ءاطح هطسو

 طحخلل- ناسنإلا اذه» :لاق !ملعأ هلوسرو هللا :انلق «؟اذه ام نوردتأ» :لاقف

 -طوطحلل- ضارعألا هذهو «هب طيح لجألا اذهو -طخلا طسو ىف يذلا

 ج راخلا طحلل- لمألا كاذو «اذ هشهن اذه ًاطخأ نإ هشهنت

 «موي تاذ ي هللا لوسر سلح :لاق هه تباث نب ديز نع ٤-

 («توملا اذه» :لاقف اهئارو نم ىرحأ رادأ غإ (ايندلا هذه» :لاقف هدي رادأف

 طسو يف هديب تکن مث "[(لمألا اذه» :لاقف اهئارو نم ىرحأ راد م

 . هنود لجألاو ‹لمألا ىلإ هسفن قوتت «مدآ نبا اذه» :لاقف «ىلوألا

 ا يڪ

 . ٤۷٦/۹ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٠١۸/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۲

 ريغ نم هشارف ىلع تام يأ هفنأ فتح نالف تامو « كالاو توملا وهو فتحلا عمج )١(

 .هریغالو قرغ الو لتق

 .ظفللا يف ريسي فالتحا عم ۲٠١۹/۰ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثيدح (۲)

 .(ب) نم ةدايز (۳)
 .دانزلا يب ا نيا فعضو بهو نب زيزعلا دبع نب رمع ةلاهب ؛فيعض هدانسإ )١(
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا بانك

 ؛لمألاو لحألاو ناسنإلا لثم كك هللا لوسر نأ ؛ هلك سنأ نع ٠-

 هلجأ هاتأ ذإ ؛لمأي وه انيبف «همامأ لمألاو «هبناح ىلإ لحألا لثمف

 .'هجلتحاف

 هنم یقبتو مدآ نبا مرهی» ی هللا لوسر لاق :لاق هڪ سنا نع ۱٦-

 .'«لمألاو صرحلا :ناتنتا

 بشيو مدآ نبا مرهی» ی هللا لوسر لاق :لاق هل سنا نع -۷

 ."(رمعلا ىلع صرحلاو ءلالا ىلع صرحلا :ناتنثا هنم

 لوسر لاق :لاق بط هدحج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع -۸

 لخبلاب ةمألا هذه رخآ كلهيو ,دهزلاو نيقيلاب ةمألا هذه لوأ اجن» :4 هللا

 .«لمألاو

 سودرفلا يق يمليدلاو هيودرم نبا هحرحأ «ريشب نب ديعس فعضل ؛فيعض هدانسإ )١(

 نم دانسإلا اذه ريغب ىوري ثيدحلا اذه :لاقو ٠١٠/١ ءافعضلا يق يليقعلاو ٤ ٠

 ٩۹. :مقرب مدقت :تلق .ماص هجو نم هحولا اذه ريغ

 ۲٠۱/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۹/٦ ىلعي وبأو ۱۱٣/۳ دمو ۸۷/۱ كرابملا نبا هحرحأ (۲)

 هدانسإ :يقارعلا لاق ۲٦٦/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠۹/۰ سودرفلا ف يمليدلاو

 ص
 ۲۳٠۰/۰. يراخبلاو ۷۲٤/۲ ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۳)

 ورمع نع ةعي نبا ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور ۲٤۸٠/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )٤(
 قالحألا ءىواسم يف لال نب ركب وبا هاورو :يديبزلا لاق .هدحج نع هيبأ نع بيعش نب

 قيرطلا هذه نم كلذك هاورو :تلق .هب جتحي ال ةعي نباو ءالخبلا باتك يف بيطخلاو
 ى
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا د رصتو دهزلا باتک

 امو «ةنس ةئامو نيثالث تغلب دق :لاق «يدهنلا نامثع يبأ نع -۹

 .!وه امك هنإف «يلمأ الإ ناصقنلا هيف تفرع دق الإ ءيش نم

 سلاح كا ىسيع امنيب :الاق «ديهحو دنه يأ نب دواد نع -۰

 عزنا مهللا :اكلا ىسيع لاقف «ضرألا اهب ريشي هتاحسمب لمعي خيشو

 ىسيع لاقف «ةعاس ثبلف «عجطضاو ةاحسملا خيشلا عضوف !لمألا هنم

 : كا ىسيع هل لاقف «لمعي لعجف «ماقف !لمألا هيلإ ددرا مهلللا :لا

 كنإ مث «ةعاس تعجطضاو كتاحسم تيقلأ لمعت تنأ امنيب كلام

 قم ىلإ :يسفن يل تلاق ذإ «لمعأ انأ امنيب :خيشلا لاق ؟لمعت دعب تمق

 يل تلاق مث .تعجطضاو ةاحسملا تيقلأف !؟ريبك خيش تنأو لمعت

 .!يتاحسم ىلإ تمقف ؛تيقب ام شيع نم كل دب ام هللاو :يسفن

 يف نوملسملا ىشم ذم ام لمألاو وهسلا الول :لاق «نسحلا نع ١-

 .قيرطلا

 ٠٠٠/۱۰: يمشيما لاقف :لوألا امأ .نارحآ ناقيرط هلو ٤۲۷/۷ بعشلا يف يقهيبلا
 هقثوو دحاو ريغ هفعض دقو لكوتملا نب ةمصع هيفو ۳۳۲/۷ طسوألا يف يناربطلا هاور

 يق يرذنملا لاقو .مهضعب ين فعض ىلع اوقثو هلاحرو ۲۸٦/٠١: لاقو .نابخ نبا
 هحجرحأ دقف : يناثلا امأو .بيرغ هنتمو نيسحتلل لامتحا هدانسإ يقو ۱١٠/٤١: بيغرتلا

 نب دمحم قيرط نم ۲٤٠٥/۷ بعشلا يف يقهيبلا هقيرط نمو ۱۲۷/١ لماکلا ين يدع نبا

 هب سأب ال ثیدحلا حلاص وهو بئارغ ناسح هثيداحأو :يدع نبا لاد «يفلاطلا ملم

 . ينابلألا هنسحو .اركنم اثيدح هل رأ ملو
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رمت رصتاو دمزلا بانک

 نبا ىلع ناتميظع ناتمعن لمألاو وهسلا :لاق «نسحلا نع -۲
 .مدا

 تيشخل يلح تم تملع ول :لاق «هللا دبع نب فرطم نع

 ‹توملا نع ةلفغلاب هدابع ىلع نم كبك هللا نكلو «يلقع ةع باهذ ىلع

 .قاوسألا مهنيب تماق الو «شيعب اونهت ام ةلفغلا الولو

 الولو ‹قمحأ قلح ناسنإلا نأ ينغلب :لاق ‹يروثلا نايفس نع - ٤

 .شيعلا هينهي م كلذ

 ايندلا ترمع اغنإ :لاق «يحمجلا ن نمهحرلا دبع نب ديعس نع ٥-

 .اهلهأ لقع ةلقب

 نيبو مهنيب اميف قمحأ مهلك :لاق «هللا دبع نب فرطم نع -

 .ضعب نم نوهأ قمحلا ضعب نكلو «مهبر

 :ينتكحضأ تح ينتبجعأ ثالث :لاق 4 يسرافلا ناملس نع -۷

 هيف ءلم كحاضو «هنع لوفغم. سيلو لفاغو «هبلطي توملاو ايندلا لمؤم

 . ىقح يفنزحأ ثالثو ؟هنع ضار مأ هيلع نيملاعلا بز طحخاسأ يردي ال

 نيب فوقولاو «علطملا لوهو «ةبحألاو هبزحو ب دمحم قارف :يننيكبُا

 .!رانلا ىلإ وأ يب رمؤي ةنحلا ىلإ يردأ ال كبك يبر يدي

 يف هتوم دعب فوأ نب ةرارز تيأر :لاق ءداربلا لاص نع -۸
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا باتك
ETE RS SE CC OO UT CT A TO EO E COO E CG 

ET 0 

 د ت ا

 رصقو «لكو تلا :لاق ؟مكدنع اميف غلبأ لامعألا يأ :تلقف «يمانم

 ٠ .لمألا

 بحي مكلكأ» :هباحصأل هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۹

 اوتبثأو «لمألا اورصق» :لاق !هللا لوسر اي معن :اولاق ؟(ةنجلا لخدي نأ

 .هئایح قح اک هللا نم اویحتساو «مکر اصب نیب مکلاجآ

 لکأب سیل ؛لمألا رصق ايندلا يف دهزلا :لاق «نایفس نع ۳.

 .ءابعلا سبل الو «ظيلغلا

 عفري نأ هبر ةلاضف نب لضفلا لأس :لاق «رمعم نب دمحم نع ۳١-
 ءلمألا هيلع درف «هبر اعد مث .بارشلاو ماعطلا هنع بهذف «لمألا هنع

 .بارشلاو ماعطلا ىلإ عحجرف

 ينثدح :لاق «يلكلا ديوس ينثدح :لاق «ةماسأ نب متسر نع -۲

 رصق ام :تلق «يميمتلا ورمع نب ناوطع تلأس :لاق «يئاطلا دواد

 نب ليضفلا هب تثدحف :متسر لاق .سفنلا ددرت نيب ام :لاق ؟لمألا

 عطقني نأ لبق تومي نأ فاخيف «سفنتي :لوقي :لاقو ىكبف «ضايع
 .!رذح ىلع توملا نم ناوطع ناك دقل .هسفن

 :لاقو ۱۸١/۸ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠١۷/١ ذهزلا يف كرابملا نبا هحرحأ «لسرم هدانسإ )١(

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم الصتم ادنسم ظفللا اذه مهضعب یورو
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 توملل ارذح دشأ ادحأ تيأر ام :لاق «كامسلا نب دمحم نع -۳

 .ورمع نب ناوطع نم

 اولاقف ءاوعمتحا ناملغ ةثالث نأ ؛يرصبلا نسحلا نع ٤-

 .هيف توماس ينأ تننظ الإ رهش يلع ىتأ ام :لاق ؟كلمأ ام :مهدحأل

 تتأ ام :لاق ؟كلمأ ام :رحآلل اولاقف !لمأل اذه نإ :هابحاص لاقف :لاق

 اولاق !لمأل اذه نإ :هابحاص لاق !اهيف تومأس ينأ تننظ الإ ةعمج يلع

 .!؟هريغ دي يف هسفن نم لمأ ام :لاق ؟كلمأ ام :رحآلل

 هلمأ رصق نم :لاقي :لوغم نب كلام لاق :لاق «نايفس نع ٥-

 .سبالملاو معاطملا يق ينعي :نايفس لاق «هشیع هيلع ناه

 يأ يسفن تثدحف طق امون تمن ام :لاق «يناسغلا حي نع ١-

 .!هنم ظقيتسأ

 لسغت الأ !ديعس ابأ اي :ليق :لاق «نسحلا نع ماشه نع -۲۷

 .!كلذ نم لجعأ رمألا :لاق ؟كصيمق

 اذه نإ !هبأ اي :هل ينب هل لاق «نسحلا نع ىسوم يبا نع -۸

 رمألا :لاق مث ةظحل هيلإ ظحلف .اذه :لاق ؟هيأ :لاق .رسكنا دق مهسلا

 .!كلذ نم عرس

 نم ىوطت ايندلاو «مكيصاونب دوقعم توملا :لاق «نسحلا نع -۹

 .مکئارو
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا د رصتقو دهزلا باتک

 ةليمج ابأ يقل ينزملا هللا دبع نب ركب نأ ؛ليوطلا ديح نع ٠-

 هقنع دام لحجرك اذكه هللاو انأ :لاق ؟تنأ فيك !ةليمج ابأ اي :لاقف

 .!هقنع برضت ىتم رظتني «اهيلع فيسلاو

 دق ينتيأرل «ارهش شيعأ نأ تلمأ ول :لاق «يئاطلا دواد نع - ٤۱

 قئالخلا ىشخغت عئاجفلا ىرأ دقو كلذ لمآ فيكو «اميظع تيتأ

 .!راهنلاو ليللا تاعاس

 لوط وكشأ كك هللا ىلإ :لاق «يثراحلا رضنلا نب دمحم نع -۲

 .!يتلفغ ميظع بستحأ هللا دنعو «يلمأ

eاهيف لعجيو «ةبصقلا ذختي مهدحأ ناك :لاق «نسحلا نع  

 هيتأي نأ ةفاخم ءًاضوتي نأ لاب اذإ ديري «ءام اهيف هعبصإ يف اهقلعي اطيح

 ( .!ىلاعت هللا رمأ

 مهللا» :هئاعد يف لوقي ب هللا لوسر ناک :لاق «بشوح نع ٤-

 «تامملا ريخ عن ةايح نم كب ذوعأو ةرخآلا ريخ عنق ايند نم كب ذوعأ ينا

 ٤ "المعلا ريخ عن لمأ نم كب ذوع و

 ةياور نم لمألا رصق يف ايندلا يبأ نبا هاور ٦ ءايحإلا جيرخن يف يقارعلا لاق )١(

 هاورو :تلق .بشوح نم يردأ الو ةلاهجو فعض هدانسإ يقو لب يبنلا نع بشوح

 ۲٠۸/۲: ةباصإلا يف ظفاحلا هيف لاق اذه بشوحو ۳۹١/١ دهزلا يف مصاع يبأ نبا

 قيرط نم ايندلا يبأ نبا جرحأف ةباحصلا يت مهضعب هركذف اثيدح لسرأ يعبات بشوح
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 بلق لازي ال» :4 هللا لوسر لاق :لاق 4ط ةريره يبأ نع ٥-

 .(لمألا لوطو لاملا بح يف :نيتنثا يف اباش ريبكلا

 يف هتملکف «سرغي وهو ضرأ يف باهش نبا ىلع تلحد :سنوي لاق

 .ثيدحلا اذهب ينربحخأف «كلذ

 طحو ءاطوطح طح يي يبلا نأ ؛ هلت كلام نب سنأ نع ٦-

 كلذو ‹ينمتملا لغم ااه لغم ام نورددأ :لاق «هدعبأف ةيحان اطح اهنم

 توما هءاج ذإ . ىنمتي وه امنيب «لمألا ديعبلا طخلا

 مكيلع فاحأ ام فوحخأ نإ :لاق هه بلاط يبأ نب يلع نع -۷

 امأو «قحلا نع دصيف ىوهلا عابتا امأف .لمألا لوطو «ىوهلا عابتا :نیتننا

 نإو الأ «ةلبقم تلحترا دق ةرحآلا نإو الأ «ةرحآلا يسنيف لمألا لوط

 ءانبأ نم اونوكف «نونب امهنم ةدحاو لكلو «ةربدم تلحترا دق ايندلا

 ادغو «باسح الو لمع مويلا نإف ءايندلا ءانبأ نم اونوكت الو «ةرحآلا

 .لمع الو باسح

 لكل نإ :هتبطح ضعب يق لاق هنأ ؛زيزعلا دبع نب رمع نع -۸

 «ىوقتلا ةرخآلا ىلإ ايندلا نم مكر فسل اودوزتف «ةلاح ال اداز رفس
 ی

 .لسرم ثیدحلاف هيلعو -ثيدحلا اذه قاسو- بشوح

 ۲٠٠٠/۰ يراخبلا هجرحخأ «حيیحص ثيدح (۱)

 .ظفللا يف ريسي فالتحا عم ۲۳١۹/۰ يراخبلا هح رح ‹حیحص ثیدح (۲)
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 الو «نوبهرتو نوبغرت «هباقعو هباوث نم هللا دعا ام نیاع نمک اونوکو
 ام هللاو هنإف مك و دعل اوداقنتو «مكبولق اوسقتف لمألا مكيلع نلوطي
 «هحابص دعب يسمي الو هئاسم دعب حبصي ال هلعل يردي ال نم لمأ طسب

 !ارتغم ايندلاب ناک نم متیأر مکف !ايانمل تافطح كلذ نيب تناك اممرو

 نمأ نم حرفي امنإو كلك هللا باذع نم ءاحنلاب قو نم ينيع رقت امنإو
 نم حراج هباصأ ةيحان نم اجب املك يردي ال نم امأف :ةمايقلا موي لاوهأ

 رسحختف ؛يسفن هنع ىهنأ اع. مكر مآ نأ ىلاعت لاب ذوعأ ''یرحأ ةيحان

 ‹رقفلاو ىغلا هيف ودبي موي يف يتنكسم ودبتو "'يتايغ رهظتو «يتقفص
 ولو «تردكنا موجنلا هب تينع ول رمأب متينع دقل «ةبوصنم نيزاوملا
 هنأ نوملعت امأ «تققشتل ضرألا هب تينع ولو «تلزلزل لابجلا هب تينع

 .!؟اهدحأ ىلإ نورئاص مكنأو ؟ةلزم رانلاو ةنحلا نيب سيل

 فسوي نب دمحم بتك :لاق « يناهبصألا ديعس نب ميهاربإ نع -۹
 [مالسلا] مالسلا هنم انتأرقأ نم ئرقأ :هناوحإ ضعب ىلإ دباعلا يناهبصألا

 ‹«توفلا ردابو «توملل دعتساو «كايند نع فاحتو ‹كترحآل دوزتو

 .مالسلاو «لسرلاو ءايبنألا اه تبعرأ دق اعازفأو الاوهأ كمامأ نأ ملعاو

 .ىرحأ ةيحان نم حزاح هباصأ الإ ءاملك يوادي ال نم امأف :(ب) ةخسن يق )١(

 بحلاو نزحلا ةرارح وأ < حايصلاو ءاكبلاب توصلا عفر :ةلوعلاو يتلوع :(ب) ةخسن يف (۲)
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 لمألا رصقو دهزلا باك

 بتك :لاق «شيرق نم لحجر نع نم رلا دبع نب نيسحلا نع -۰
 طسوتملاو «ةظقي ةرحآلاو ملح ايندلا نإف «دعب امأ :هل خأ ىلإ لحجر

 “تاغضأ ىف نحنو «توملا امهنيب

 «بيرق ناسنإلا نم توملاو «ليوط ايندلا ىلع نزلا نإ :هل خأ ىلإ

 نأ لبق ردابف «بيبد هدسح يف ِءالبللو «بيصن موي لك يث صقنللو

 .[مالسلاو] «ليحرلاب ىداني

 :هلوق يلع نب ركب وبأ دشنأ -۲

 كرثإ يف توملا نإ لمؤملل لق

 ربتعم تركف نإ كل ىضم نميف

 ارفس ادغ نم اهيف رفاسي راد

 امك نیرکاذلل ارمس ادغ یحضت

 :اضيأ هلوق دشنأو -۳

 توصاميأ توصب يدون
 مهيغ يف يغلا لهأ نأك

 .هيف ريح الو هل ليوأت ال يذلا ملحلا :ثغضلا )١(
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 كرظن نم رمألا كيلع ىف سيلو

 كرذن نم وهف موي لک تعب نمو

 كرفس نم ترفاس اذإ بوت الف
 كرمس نم سمألاب اوضم نيذلا راص

 توملا نم يحجلا برقأام

 توملا نمانمأاوذحخأدق



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتک

 نب هللا دبع نب رماع يل لاق :لاق «يحانلا لكوتملا يأ نع ٤-

 ‹«ةرحخآلا يف كبغري ام كيلع :لاق !كيبل :تلق !لكو تملا ابأ اي :سيق

 :لاق ؟هّللا دبع اي وه امو :تلق .لك هللا لإ كبرقيو ءايندلا يف كدهزيو

 .كلعفب كلذ قدصتو «كتينب ةرحألا ىلإ ومستو «كتمه ايندلا نع رصقت

 رثكتو ءايندلا يف كلمأ رصقت :لاق ؟كلذ ىلع هنيعتسأ ام يل فيكف :تلق

 تنک اذإف ٹرک ةرحآلابو ءامرب ايندلاب نوكت یتح «ةرحآلا يف كتبغر

 كيلإ ضغبأ ءيش الو «توملا نم ادورو كيلإ بحأ ءيش نكي م كلذك

 !اذه لثم نسحت كبسحأ تنك ام !هللا دبع ابأ :تلق :لاق .ةايحلا نم

 هنسحا ال ءيش نم مکو !هنسحأ ال ينا تددو هنسحأ ءيش نم مك :لاق

 !هب لمعأ ال تنك اذإ ريخلا نم نسحأ ام ينغي امو !هنسحأ يأ تددو

 هنأو رانلا له نم ينا ينريحأف ‹توملا دنع يبر نم ريذنلا ينعاح ول هللاو

 ءاهكالهب يسفن نم يسفن تباط ام «راهن نم ةعاس الإ يلجأ نم قبي

 لزن اذإ يدنع امه رذعأ نوكيل اهرمع نم يقب اميف يسفن تدهج الو

 .توملا

 صعب ين رم نب ع يلا نع ؛انباحصأ ضعب یثدح :لاق «دثرم ب دمحم هللا دبع أ ع -۵

 .اهب اقلعتم يأ :ائركو .مئسو سئي :مربو ءاهنم اسئاي يأ :امرب (۱)
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 لمألا رصق ةئاسر لمألا رصتو و دهزلا باتك
ESET TESS OTT ESTES : 

 الو 'ةوادإ هعم سيل لحر مهءاجف ءالزام اولزاف «ةكم ىلإ اوحرخ مهنا
 اع مهءاجف ءمهتاوادإ هوطعأف ؟ءاع. مكئيجأ نأ نوديرتأ :لاقف «ءاذح

 «هسأر ىطغ مث «هلكأف «ديعب ريغ ماقف «هذخأف ءافيغر مهضعب هلوانف

 ‹نيفيغر ىلإ دمعف -اوخبط دق اوناكو- فيغرلا بحاص هل قرف «مانف
 يل ةحجاح ال :لاقف .لكف مق :لاقف ءهظقيأف «هاتأ مث ءامحل امهنيب لعجف

 ؟ةيالولا ةيالولا لهأ قرغتسا اع. :يطعملا هل لاقف « بأف «هب صرحف .هيف

 :لاق .معن :لاق ؟هب متتسا ام :لوقت نأ ديرت كلعل :هل لوقي :لاق

 .راحدالا ةلقب :لاق ؟لمألا عطق ىلع اوردق فيكو :لاق .لمألا مهعطقل

 .ةجاحلا دنع ءيشلا مهذحأب :لاق ؟راحدالا ةلق ىلع اوردق فيكو :لاق

 رحآلا ىلع اهدحأ داز ول :لاق ؟ادحاو كدنع عنملاو ءاطعلا نوكيف :لاق

 :لاق .نيفيغرلا كرتو «ةكم وحن ىضم مث ءاضر مث نكي م ةريعش سايقم

 ؟نيفيغرلا بحاص :لاقف «ينفرعف «فاوطلا يف وه اذإ فوط انأ انيبف

 ملف ماحزلا ف باغ مث .كل تلق ام ىلع هللاو رمألا :لاق .معن :تلق

 .هرأ

 هتلزنم هنک تولا لزنأ ام :لاق «ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ٥۹-

 لمؤم نم مکو !هلمکتسی ال اموی لبقتسم نم مک !هلحا نم ادغ دع نم

 .!هرورغو لمألا متضغبأل «هريسمو لجألا متيأر ول مكنإ !هكر دي ال دغل

 .ءاملا هيف لمحي ريغص ءانإ )١(
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 نإ :لوقي يبا تعم :لاق «نالجع نب طيمش نب هللا ديبع نع -۷

 لمأ ادغو «هيف ام سمأ ىضم دقف :ةثالث مايأ يه اغإ :هسفنل لوقي نمؤملا

 دغ قزرب ءيج ادغ نإف دغ لهأ نم تنك نإ كنإ ء«هكر دت ال كلعل

 لك ىفك ءاهيف مرتخملا كلعل «ةريثك سفن هيف مرتخت ةليلو موي دغ نود

 مهو «ةنمزألاو نينسلا مه فيعضلا كبلق ىلع تلمح دق م «هه موي
 نأ لبق فيصلا مهو ءءاتشلا ءيجج نأ لبق ءاتشلا مهو «صحرلاو ءالغلا

 صقني موي لک !؟هترحآل فيعضلا كبلق نم تيقبأ اذامف «فيصلا ءيجي

 !نزحت ال تنو كقزر يقوتست موي لكو !نزحت ال تنأو كلحأ نم

 نم الو «عنقت ليلقب ال !كيغطي ام بلطت تيبأف «كيفكي ام تيطعأ
 «هيف وه ام ركش نع زجع دقو هلهج ماعلا نيبتي ال فيكف !عبشت ريثك

 نم عطقنت ال نم ةرحآلل لمعي فيك مأ !؟ةدايزلا بلط يف رتغم وهو

 قدصي نمل بجعلا لك بحعلاف !؟هتمهن اهنم يضقنت الو «هتوهش ايندلا

 .!رورغلا رادل ىعسي وهو ناويحلا رادب

 فلح هلمأ ءىطخي نأ لبق نالا مدآ ناک :لاق «نسحلا نع -۸

 نيب هلمأ لعجف «لوح ةئيطخلا باصأ املف «هينيع نيب هلحأو «هرهظ

 .هرهظ فلخ هلحأو « هينيع

 تلاط :يبأ لاق :لاق «نالجع نب طيش نب هللا ديبع نع -۹

 اهيف متدذلتو «مكشياعم اهيف متبيطو ءايندلا نم مكلزانم مددجف «مکلامآ
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 ککے لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتك

 توملا نأ نوملعت الوأ !متقلح ايندلل مكنأك «سابللا نيلو «ماعطلا بيطب
 بهذي ال «مکلاحآب لک وم عكا توملا كلم نأ نوملعت الوأ ؟مكمامأ

 توملاب ءيش لقأ هللا مكمحر اونوكت ال :لوقي مث ؟ءيش ةدملا نم هنع

 امو !توملا الإ يحلا رظتني امف ءةلفغ توملا نع ءيش مظعأو «اثارتكا

 .نعظلا الإ رفاسملا رظتني
 داكي ال ميلس نب ناوفص ناك :لاق «يندملا ةمقلع يبأ نع ٠-

 ال نأ فاح :لاقو «ىكب جرخي نأ دار اذإف ي يبنلا دجسم نم جرخي

 ( .هيلإ دوعأ

 ههر دمحم يأ بیبحل اراج ناک و - ایرکز نب لیعامسإ نع -۱

 هءاكب تعم” تحبصأ اذإو «هءاكب تعم” تیسمأ اذإ تنک :لاق هلا

 :لاق ؟حبصأ اذإ يكبيو «ىسمأ اذإ يكبي هنأش ام :تلقف هلهأ تيتأف

 .يسمي ال نأ حبصأ اذإو «حبصي ال نأ ىسمأ اذإ هللاو فاخي :يل تلاقف

 :لوقي ناك :دمحم يبأ بيبح ةأرما تلاق :لاق ءايركز يأ نع -۲

 يعنصاو ءاذك يلعفاو «ينلسخغي نالف ىلإ يلسرأف “""مونلا يت تم نإ
 .!موي لك يف هلوقي اذه :تلاق ؟ایؤر یأرأ :هتآرمال لیقف .اذک

 .لاحترالا :يأ (۱)
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 لمألا رصف ةلاسر لمألا ر رصقو و دهزلا باتک

 كل نلوقأل :ةعرز وبأ يل لاق :لاق ,طيشن نب ميهاربإ نع -۳
 ةنس نيرشع ذنم دجسملا نم تجرح ام !كاوس دحأل هتلق ام الوق

 .هيلإ عحرأ نأ يسفن تثدحف

 فرعأ لجأ توملا نم يل ناك ول :لاق «يريمنلا دايز نع ٤-

 ال انأو فيكف «هتقو] ينيتأي ىح دمكلاو نزحلا ل لوطب ايرح تنکل «هتدم

 ماقف "”ةربعلا هتقنح م !؟ءاسم وأ احابص «توملا ” [ي : ينيتأي ىتم ملعأ

 ا س م ف دیس ا

 !ةلهملا لوطب رتغملا اهيأ ؟مقس ريغ نم طق اتيم تير امأ !هتحص لوطب

 "كترغ لوط يف تركف ول كنإ ؟ةدع ريغ نم طق اذوخأم تيأر امأ

 ؟نوحرفت ةيفاعلا لوطب مأ ؟نورتغت ةحصلابأ «كتاذل نم مدقت ام تيسنل

 اذإ اا تولا كلم نإ !؟نورتحت توملا كلم ىلع مأ ؟نونمأت توملا مأ

 ةعاس نأ تملع امأ «كداشتحا ةرثك الو «كلام ةورث كنم هعنمب مل ءاح

 .؟طيرفتلا ىلع ةمادنو صصغو برك تاذ توما

 دعب امل لمع ادبع هللا محر !توملا ةعاسل لمع ادبع هللا محر :لوقي مث

 .!توملا لوزن لبق هسفنل رظن ادبع هللا محر !توما

 .(ج ) نم ةدايز )۱(

 .ءاكب ريغب نزحلا :ليقو .ةعمدلا (۲)

 .كرمع :(ب) يف (۳)

4۳ 



 يف كلما دبع نب ناميلس انيب :لاق «يميتلا ايركز يبأ نع ٦-

 نب بهوب ياف .هؤرقي نم بلطف «روقنم رجحب يتأ ذإ «مارحلا دجسللا
 كلحأ نم يقب ام بيرق تيأر ول كنإ !مدآ نبا :هيف اذإف «هأرقف «هبنم

 نم ترصقلو «كلمع يف ةدايزلا يف تبغرلو «كلمأ لوط يف تدهزل
 «كمدق كب تلز دق ول كمدن ادغ كاقلي امنإو «كليحو كصرح

 دلاولا كضفرو «بيرقلا دلولا كنم نابف «كمشحو كلهأ كملسأو

 مويل لمعاف «دئاز كتانسح يف الو ءدئاع كايند ىلإ تن الف «بيسنلاو

 .اديدش ءاكب ناميلس ىكبف «هنظأ :لاق .ةمادنلاو ةرسحلا لبق ةمايقلا

 :لاق ‹ يناهبصألا فسوي نب نم رلا دبع نب ديه نب دمحم نع -۷

 فسوي نب دمحم نم] :فسوي نب نمحرلا دبع يدح دنع اباتك تدحجو

 ذل يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف ؛كيلع مالس “ [فسوي نب نمحرلا دبع ىلإ

 كتماقإ راد ىلإ كتلهم راد نم كلوحتم كرذحم ينإف ؛دعب امأ ءوه الإ هلإ

 ركنم كيتأيف ءاهرهاظ دعب ضرألا نطاب رارق يف ريصتف «كلامعأ ءازحجو

 الو سأب الف كعم ىلاعت هللا نكي نإف ‹كنارهتنيو كنادعقيف «ریکنو

 عرصم ءوس نم كايإو هللا ينذاعأف «كلذ ريغ نكي نإو «ةقاف الو ةشحو

 رابجلا زوربو «روصلا يف خفنو «رشحلا ةحيص كعبتت مث !عجضم قيضو
 نم تاومسلاو ءاهلهأ نم ضرألا ءالحخو ‹قئالخلا نيب ءاضق لصفل

 .(ب) نم ةدايز (۱)

- ٤ - 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا باتک

 ءيجو «نيزاوملا تعضوو «رانلا ترعسو «رارسألا تحابف ءاهناكس

 مكف «نيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو «قحلاب مهنيب يضقو ءادهشلاو نییبنلاب

 بذعم نم مكو !؟جانو كلاه نم مكو !؟روتسمو حضتفم نم

 مده ام اذه يفف ؟ذغموي كلاحو يلاح ام يرعش تيلايف !؟موحرمو

 دحجو «نومئانلا ظقيتساف ء«لمألا رصقو «تاوهشلا نع السو «تاذللا

 ايندلا عقوأو «ميظعلا رطخلا اذه ىلع كايإو هناحبس هللا انناعأ «نولفاغلا

 .!هلو هب نح امنإف .نوقتملا بولق نم اهعقوم كبلقو يلق نم ةرحآلاو

 اوظقيت :ءامكجلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۸

 اهب رمي ام مكسفنأ ىلع اوسبحاو «هنع “ةنسلا متلطأ دقف كك هللا رمأل

 كرحيلو «ظعاوملا نم ازات اهب رب ام مكعامسأ ىلعو «ربعلا نم احفص

 ضخغبب مكد زيلو «ارابتعا مكل ريكذتلا ثدحيلو ءافوحخ مكنم فيوحتلا

 هنإف ؛لمألا باب مكنع اوقلغأو ءارذح اهعراصلو ءاضغب امه مكيلإ ايندلا

 «ءاجرلا لحم مكبولق نم فوخلا اولحأو «ةوسقلا باب مكنع حتفي

 تارسحو «توملا كلذب اوردابو «ةلحرلا لبق مكئاقب راد يق اودهمأو

 دق نأكف «باسحلل فقوملاو «علطملا لوهو «عجطضملا قيضو «توفلا

 ءاهمقس مكماسجأ ةحصبو ءاهءانف مكلاحآ ةيقب يف اوردابف «مكلظأ

 امم. لدثسم لدتساف «داتع ىلع هئاقل نمو «رذح ىلع هللا نم اونوکو

 .ةلفغلا يأ )١(

 ۔ ۹٥ -



 لمألا رصق ةلاسر لا رصقو دهزلا باتك
rE 9 5 5 3 SEO ROE ESSEC, 

 .عفتناف ركفم ركفو «رصبأف رظان رظن وأ «عمس اع [ربتعم] ربتعاو «ىري
 !رارتغالا لاطو «ةلقنلا ترضح دقف « هللا نم مكظوظح اوسخبت الف

 دابع ةبتع وبأ بتك :لاق «رانيد نب مئادلا دبع نب باطح نع -۹

 كيصوأ ينإف ؛دعب امأ :رمهحألا دلاح يبأ نايح نب ناميلس ىلإ صاوخلا

 «كرمأ نم هيف روظنم وه اميف رظنلا نسحو ىلاعتو كرابت هللا ىوقتب

 توف لبق لمعلا اصب لحألا ردابو «كايإ هللا ضرع لبق كسفن ضرعاو
 ةفرعملا عم بولقلا نم رطخلا اذه عقول بجعلاف «هيلع فسألاو كلذ

 مَا ؟هيف ناک ءيشب طوبغم مهيف له !هلهأ نمو هنم ىضم اع ملعلاو هئانفب

 ينءعاج ؟دمتعم ىلإ دودرم مهنم له مأ ؟هعم ءيشب نعاظ مهنم له

 دق «ةفرعملا ىلع ىوهلا ةبلغ الولو «كايإ كلك هللا ةيفاعب تررسف «كباتك

 «هئاطع ةكرب كلو انل هللا لأسن انكلو «قحأ توملاب رورسلا ناك

 دنع انلبق نوحلاصلا توملا ىنمت دقف «هل انرحأ اميف ةمالسلاب فطللاو

 هفرعن ال ام. اهنم ةاجنلا فصو اغنإ ءاهروهمج يق نحن رورش لئاوأ عوقو

 .ميظعلا هللا معن : نم انب اع نوفاعم نحن اک هللاب الإ هلانن الو ءانسفنا نم

 زيزعلا دبع نب رمع بطح :لاق «نالجع نب عاقعقلا نع ٠-
 اوكر تت نلو ءاثبع اوقلخت م مكنإ !سانلا اهيأ :لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف

 باخف ؛مكنيب اميف لصفلاو هيف هللا مكعمجي اداعم مكل نإو «ىدس

 يتلا هتنحو «ءيش لك تعسو يتلا هتم ر نم ىلاعت هللا هجرخأ دبع يقشو

 ۔- ۹٦ -



 لمألا وصق ةلاسر لمألا رصفو دهزلا بانک

 كك هللا فاح نمل ادغ نامألا نوكي اغنإو «ضرألاو تاومسلا اهضرع

 يف مكنأ نورت الأ «ةداعسب ةوقشو « قابب اينافو «ريثكب اليلق عابو «ىقتاو

 موي لك يف مكنأ نورت الأ ؟نوقابلا مكدعب هفلخيسو «نيكلاهلا بالسأ

 هنوعضتف «هلمأ عطقناو «هبحن ىضق دق كك هللا ىلإ احئارو ايداغ نوعيشت

 "بابسألا علخ دق ؟دهم الو دسوم ريغ «ضرألا نم عدص نطب يف
 هذه يتلاقم مكل لوقأل ينإ هللا ماو ؟باسحلا هحاوو «بابحألا قرافو

 اهنكلو ؛يسفن نم ملعأ امن رثكأ بونذلا نم مكنم دحأ دنع ملعأ امو

 «هتيصعم نع اهيف ىهنو «هتعاطب اهيف رمأ «ةلداع كك هللا نم ننس

 امف «هتیح ""تقعل تح یکبف «ههحجو ىلع همک عضوو «هللا رفغتسأف
 .[هلا هح ر] تام تح هسلحبم لل داع

 يبأ نب ناسحل لحجر لاق :لاق «يعازخلا دلاخ نب نارمع نع ۷١-

 تنأو :ناسح هل لاقف !كلام تقرفو «ةراجتلاو بساكملا تكر ت :نانس

 كولم نم لحرلا ناكو :لاق ؟ترصقل ادغ تومت كنأ تننظ ول اضيأ

 .ةرصبلا لهأ

 اندجوف ءاحاجح انجرح : يب لاق :لاق ‹«يميتلا مي ميهاربإ نع ~4

 لبقأ مث «هتالص نم غرف تح هانرظتناف « يلصي امئاق ةذبرلاب 4ظ رذ ابأ

 .عاتملاو لاملا وهو بالسألا :(ب) يف )١(

 .للبلا :قثللاو .تقفل :(ب) يف (۲)

 - ۹۷ -۔



 لمألا رصت ةلاسر ۰ لمألا رصقو دهؤلا باتك

 دتشاف «ىكب مث «قيفشلا حصانلا خألا ىلإ مله :لاقف «ههحوب انيلع

 :لاق ؟هکر دت ال موي امو :لیق !هکر دا ال موي بح ينلتق :لاقو «هؤاکب

 .لمألا لوط

 ةردابم نع لمألا ةلفغ انعطق :لاق «نمحرلا دبع نب عيبرلا نع ٣-

 اهرثأ يف انتبقعأ الإ ةدقر نم هبتتن ال «ىرايح ايندلا يق نحنف «لحألا
 همقنلو «رغأ هللاب انم نم نوملعت له «هللاب مكدشنأ !هاتوحإ ايف «ةلفغ

 تشاطف «نيمدانلا ع راصم ىلع ربعلا مهب تمجه موق نم ارذح لقأ

 نع اوعحر مث «لاثمألاو ربعلا نم اوأر ام دنع مهمولح ”تلظو «مهوقع

 نم يضر القاع متيأر له !هاتوحإ اي هللابف !؟ةلقن الو ةعلق ريغ ىلإ كلذ

 وأ «هاضر هللا ةعاط نم نغلبتل هللا دابع هللاو ؟الاح هذه لثع. هسفنل هلاح

 ءرملا اهيأ نسحت نإ !هئامعن رتاوتو «هئالب نسح نم نوفرعت ام نركنتل

 رذحو نيب دقف «عجراف بتعتلاب «كسفن ىلعف ءىست نإو !كيلإ نسحي

 هللا ناكو «لسرلا دعب ةجح ىلاعت هللا ىلع سانلل امف «رذنأو رذعأو

 .اميکح ازیزع

Vدبعتم خیش "هللا میت ین ناک :لاق «رانید نب نیکسم نع ٤» 

 اوقرفتي نأ اودارأ اذإف «مهركذيف :لاق «مهكاسنو يحلا نايتف هيلإ عمتجي

 .تلض :(ب) یف (۱)

 ةليبق مسا .(۲)

- ۹A - 



 لمل زق قاس لمألا رصقو دهزلا بانک

 نم افوح ؛مهسلجب ةدواعملا نم اوسني دق موق مايق اوموق !هاتوحإ اي :لاق

 .يكبيو هللاو يكبيف :لاق «سوفنلا تافطخب لك و ملا تافطح

 اهاضرتأ ءاهيلع تنأ يتلا كلاح نع ينربخأ !نالف ابأ :هباحصأ ضعبل

 :لاق ؟توملل اهاضرت لاح ىلإ لوحتلا تعمزأ لهف :لاق .ال :لاق ؟توملل

 ؟لمتعم اهيف راد توملا دعب لهف :لاق .ىسفن دعب كلذ ىلإ تقات ام هللاو ال

 ام :لاق .ال :لاق ؟هذه كلاح ىلع توملا كيتأي نأ نمأت لهف :لاق .ال :لاق

 .لقاع :لاق هبسحأ ءاهيلع ماقأو اهب ىضر الاح هذه لثم تيأر

 نيالث ذنم توملل تددعتسا دق :لاق «ميكح نب عاقعقلا نع ١-

 .!ءىش نع ءىش ريحخأت تببحأ ام ؛ يناتآ ولف «ةنس

 ةنس نيثالث ذنم دجسملا اذه يق انأ :لاق «يروثلا نايفس نع -۷

 الو ءيش نع هتيهن الو ءيشب هترمأ ام يناتأ ول «يب لزني نأ توملا رظتنأ

 “.ءيش يدنع دحأل الو ءيش دحأ ىلع يل

 دعبو ءاذك لعفأ ادغ لوقن ىتم ىلإ :همالك يف لوقي يشاقرلا ديزي تعمم

 ةفوكلا دجسم يف اخيش تيأر :لاق «يروثلا نايفس نع :(ج) و (ب) يقو «(أ) يق اتك (۱)

 ....دجسملا اذه قاانأ :لوقي

 - ۹۹ ۔



 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 تلعف يرفس نم تمدق اذإو ءاذك تلعف ترطفأ اذإو ءاذك لعفأ دغ

 نود نأ تملع امأ ؟توملا كلم تيسنو «ديعبلا كرفس تلفغأ !؟اذك

 رظتنم ريغ توملا كلم نأ تملع امأ ؟ةريثك سفنأ اهيف مرتحخت ةليل دغ

 يكبي مث :لاق ؟يح لك ةياغ توملا نأ تملع امأ ؟ليوطلا كلمأ كب

 در ىلع ردقی ال هبابحأ نیب اعیرص هتیأر امُأ :لوقی مث «هتمامع لبي یتح

 رتغملا اهي اهيأ ؟مهيلع امرك احم ءامصح الدحج ناک نأ دعب «مهباوح

 .هتمامع لبي تح يكبي مث :لاق !هرمع لوطب رتغملا اهيأ !هبابشب

 بذاكب هحارفأ لجعتي امن !مدآ نبا :لاق «رذ نب رمع نع -۹

 .!هراطخأ مظعأب هنازحأ لجعتي الو «هلامآ

 الإ رعشلا نم دشني يبأ تعم ام :لاق «مغيض نب كلام نع ٠-

 :تايبألا هذه

 دلخي مل نم نبا اي كرغي اذام عرش ايانملاو لمؤملل لق

 دلخم ريغ تنأو ءاقبلا وجرت مهلاصوأ تعطقت نيذلا نبا اي

 .یکبأو یکب «اهاق اذإف :لاق

 :لاق «ةرمع يبا نبا نع -۱

 لحألاو صيغنتلا لمأي ام نودو لمألا هرغ دق يذلا اذ اهيأ اي

Vee» _ 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 اولحترا تم اراد بكر لا لزنمك اهتنيزو ايندلا امنإ ىرت الأ

 داهكلمو قنر اهوفصو دکن اهشیعو دصر اهفوتح

 لذح الو نيل هل غوسي امف اهنكاس تاعورلاب عزفت لظت

 لضتنت رهدلا تانب هيف لظت ضرع ىدرلاو ايانملل هنأك

 لحرلا هل یعسي ام ثراو ربقلاو هثراول ايعس اهب ىعسي ءرلا

 لثمتي قوزرم نب هللا دبع ناک :لاق «میکح نب تلصلا نع -۲

 تيبلا اذه اريك

 لزفغت مل هنافكأ رذاحمو هئاحر نود توملاو لمؤمو

 دق كنافكأ لعلو كحضت :لاق «يفنحلا ةبلعث نب هللا دبع نع -۳

 .راصقلا دنع نم تحجرح

 نم نالحر ىقتلا :لاق «ىمايإلا ديبز نب هللا دبع نع ٤-

 !هلمأ رصق نم شيع ردكأ ام :امهدحأ لاقف «توملا اركاذتف ءءامكحلا

 ىفصأ ام :لوقأ :لاق ؟لوقت : اذامف :لاق .تلق ام لوقأ ال :رحآلا لاقف

 يف حارتسا دق :لاق ؟كلذ فيكو !ىحأ يأ :لاق !كلذك ناک نم شيع

 مايأ عفنأ ام :هللا دبع نب نوعل اولاق :لاق «هللا دبع نب ةبتع نع ٥-

 نم اندرأ اإ :اولاق .ضار هنع هنأ هملعيف كك هبر ىقلي موي :لاق ؟هل نمؤملا

 .هرخآ كردي ال هنأ نظ ام ايندلا يف هل همايأ عفنأ نم نإ :لاق .ايندلا مايأ

 -۷۰4¥۔



 لمألا تمت ةاصر لمألا وصتاو دهزلا باتك

 نع لفغأ فيك !ىحيو :لاق «ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ٦-

 لوط ىلع لكتأ فيك !يحيو !؟ينع لفغي سيل توملا كلمو يسفن

 لوط :ءاقشلا [ملع] نم عبرأ :لاق «عساو نب دمحم نع -۷

 .لخبلاو «نيعلا دوج و «بلقلا ةوسقو «لمألا

 نإو ءلمألا لوط ءاقشلا نم نإ :لاق «ضايع نب ليضفلا نع -۸

 .لمألا رصق ةداعسلا نم

 لحرلا ناك نإ :لاق «هيبأ نع يعخنلا ثراحلا نب شنح نع -۹

 .؟اذه بكرأ تح شيعأ انأ :لوقي «ةودغ اهرحنيف ليللا نم هسرف جتنتل

 ام فوحأ مكولوأ ناك :لاق «محازم نب كاحضلا نع ٠-

 .نونوكت ام حصأ توملا نم نونوکی

 تناكف «ةدبعتم ةأرما تناك :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۱

 ‹تدهتحجاق ءاهريغ كل ةليل ال «كتليل ةليللا !سفن اي :تلاق تسمأ اذإ

 .تدهتجاف «هريغ كل موي ال «كموي مويلا !سفن اي :تلاق تحبصأ اذإف

 لثمتي اعر يريبزلا هللا دبع نب بعصم ناك :ايندلا يبأ نبا لاق -۲

 :تايبألا هذهب

 لابقإ يأ احلم ايندلا ىلع تلبقأو لامآ يأ لاوط لامآب تقلعت

Ve ¥ 



 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتک

 لاحلا نم لاح ىلع توما نم دب الف لاملاو لهألا قارفل زهحت اذه ايف

 «ةفوكلاب ةزانج يف انجرح :لاق «دهازلا دمحم يبأ ةقدص نع -۳

 تدعقف تجف «نفدت يهو ةيحان دعقف «ذبتناف «يئاطلا دواد اهیف جرحو

 لاط نمو «ديعبلا هيلع رصق ديعولا فاح نم :لاقف «ملكتف «هنم ابيرق

 ءيش لک نا يح يأ ملعاو «بيرق تآ وه ام لکو «هلمع فعض هلمأ

 له نم اعيمج انيدلا لهأ نأ ملعاو .موؤشم كيلع وهف كبر نع كلغش

 لهأ هيلع امف «نومدقي ام نوحرفيو «نوفلخب ام ىلع نومدني امنإ «روبقلا
 ءاضقلا دنع هيلعو «نوسفانتي هيفو «نولتتقي هيلع ايندلا لهأ ؛اومدن روبقلا

 ىلإ ب باطخلا نب ب رمع بحص الحر نأ ؛رفعح يآ نع - ٤

 .هنفدو «هيلع ىلص تح هت د رمع هيلع سبتحاف «قيرطلا يف تامف «ةكم

 :لثمتي هل رمع ناک الإ موی لقف

 لمأي ناک ام نود نم جلتخمو هنود لمأي ناك رمأ غلابو

 ضعب ىلإ ميثحخ نب عيبرلا بتك :لاق «يروثلا نايفس نع ٥١-
 لاحرلا لعجت الو «كسفن يصو نكو كزاهج مر نأ :هناوخإ

 .كءايصوأ

 .هخلصأ يأ (۱)

-Ve 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا ب باتک

 امأ :هناوخإ ضعب ىلإ بتك هنأ ؛يروصلا ميلس نب نابأ نع ٦-

 ىلاعت هللا ىلع ىنمتتو «كلمأ لوطب ايندلا ددحت تحبصأ كنإف «دعب

 .مالسلاو «ادراب اديدح برضت امنإو «كلعف ءوسب ينامألا

 رذحا :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۷

 لاديف لطابلاب بحاولا عفدت الو «ممألا كاله ببس هنإف «لمألا لوط

 رصقو «ةيفاعلاب طبتخت ةرحآلا ىلإ ةلحرلا تقو يف نكو ءاعيرس كنم

 بساحو «كيلع دراو توملاو «كنم ةبيرق كتدم نإف ءايندلا ف كتبغر
 هبقاوع تفح امو «هب لمعاف اهيف ظحلا نم كل ناك امف «كتاعاس

 نإ- مهوتو «كسفن حالص نع كلغش ام. سنأت الو «هنع عالقإلا لجعف

 لوضف كنع طقسي «هب كلولح لبق كربق يف كنأ -كسفنل احصان تنك

 .هب كل ةجاح ال امو ءايندلا

 يف بهذتو ءيحت مك :لاق «نانس يبأ نب ناسح نع -۸

 .!؟دحللا يف كنأكو «كحجئاوح

 لامآلاب لاحآلا لوط فيك اموي هينيع ىأر ءرملا ىأر ول
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 لمألا رصقو دملا“ باتک

 تمح ةيفخلا ةعاسلا اذإف

 ثعبلاو توملاب نيقيلا لهأ نحن

 هللا رذعأ دقو يوعرن ال م

 افراعاي تكر ت ءيش يأ

 ىوس هيف سيل ءيشلا بكرت

 نإو فيض لكو فيض تن

 هللا ىقت نم تدوزت ول

 يردي سيل يذلا عماجلا اهيأ

 ثعبلاو باسحلا يف يوتسي

 ورعم م وت يبا نب نع ةالصلا ف اقأ :لاق ةبوت أ نب دمحم رع - ٠۰

 لمألا رمق لاسر

 لاوزلارادبرتفغي ملو

 لابقإلاو رابدإلا تاكرح

 لاق رباغ ريغ نکی م

 لامعألاو لاوقألا ضرعو
 لاهمإلاو ضاقيإلا لوطب

 لاهجلاو نيرتمملل هللاب

 لالضلا لهأ لعف هاوهت كنأ

 لاحتراب نذؤم هيلايل تلاط

 لاقثألا ظهاب تبنحتو اداز

 لاومألاو نيلهألا زوع فيك

 لالقإلاو راثكإلا لهأ فقوملاو

 لاسعألا فلاسب الإ

 :يل لاق مث

 لاقف .اهريغ مكب لص ممل «ةالصلا هذه مكب تیلص نإ ينا :تلقف .مدقت

 نم هللاب دوعن ؟ىرحأ ةالص ىلصت نأ كسفن ثدحت تنأو :فورعم

 .لمعلا ريخ عنعي هنإف «لمألا لوط

 .رثاع رثع :(ب) يق (۱)
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 لمألا :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع ١-

 .نيلفاغلا بولق ىلع ناطيشلا ناطلس

 كعفنت نأ تدرأ اذإ :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۲

 .اهريغ يلصأ ال يلعل :لقف ؛كتالص

 .لمعلا ءاسأ الإ ؛لمألا دبع لاطأ ام :لاق «نسحلا نع - ۴۳

 .كريغ دعب اهيلإ رظناف ؛كدعب ايندلا ىلإ رظنت نأ كرس اذإ :اضيأ لاقو

 هعيش «ةلسلسلا ىلع اقورسم دايز ثعب امل :لاق «يعشلا نع - ٤ ٠

 دارا املف .همسا فرعی قورسم نكي م «هسلاجي باش انیف ناک و «هباحصأ

 فرصنا املف .ةيحان يف باشلاو ءاقورسم نوعدوي اولعج «عوحرلا موقلا

 نإو ‹نیز مه كنيز نإو ءءارقلا عیرق تحبصأ كنإ :لاقف هاتأ «موقلا

 كلحأ ريسم يف ترظن ول كنإ !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع ٠٠١-

 ءءانفلا اهيلع كك هللا بتك راد «مكر ارق رادب تسيل ايندلا نإ :لاقف

 مكو «برخي ليلق امع قنوم رماع مكف «نعظلا اهنم اهلهأ ىلع بتكو
 ام نسحأب ةلحرلا هللا مكمحر اهنم اونسحأف «نعظي ليلق امع طبتغم ميقم
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقاو دهزلا باتك

 ءيفك ايندلا اإ «ىوقتلا دازلا ريح نإف اودوزتو «ةلقنلا نم مكترضحب

 ؛ عناق نيع ريرق اهبو «سفانم ايندلا يف مدآ نبا امنيب «بهذف صلق لالظ

 موقل ریصو «هایندو هراثآ هبلسف «هفتح مویب هامرو «هردقب هللا هاعد ذإ

 اليلق رست اهنإ «رضت ام ردقب رست ال ايندلا نإ «هانغمو هعناصم نيرحآ
 اليوط انزح رحجو

 تلاق [هتيرذو] مدآ كك هللا قلح امل :لاق «نسحلا نع - ۷

 ال اذإ :اولاق .اتوم لعاح ينإ :لاق .مهعست ال ضرألا نإ !بر :ةكئالملا

 .المأ لعاح ينإ :لاق .شيعلا مهينهي

 ليلق ةدابعلا بئاد رابحألا نم ربح ناك :لاق «بهو نع -۸

 ركذ رثكأل ينإ :لاق ؟كطاشن بأد فيك :لاقف لحر هاتأف تلفغلا

 جرد ىلع يمدق عضأل ينإ تح «يسفن نم ةعاس هركذ رتفي ال «توملا

 .تومأ ىتح اهعضأ يأ نظأ امف اهعفرأو «تومأ ىقح اهعفرأ ينأ نظأ امف
 ادبع نأ تننظ ام :ربحلا لاق ؟يلصت راهنلاو ليللا يأف :لحرلا هل لاق

 .اهيف يلصي الإ راهن الو ليل نم ةعاس هيلع يتأي [رانلاو] ةنحلاب عمسي

 :يرصبلا نسحلا وبأ دشنأ -۹

 هلمع يفانففلل هفرطو هلمأ ىلع لبقم لفاغاي

 هلحأ ىهتنم هنماهلعل اهب رسي رمآل ةرظن مك

 :مشاه ينبل ىلوم يندشنأو :ايندلا يبا نبا لاق -۰
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقاو دهزلا بانك

 هدلو نعو هلهأ نع مايألا هلقنتس يذلا اذ اهيأ اي

 هدسحج نم توم ءيشو الا هتظحلب ئرما فرط دترا ام

 .ةرحآلا عمج نم ةعمج ايندلا امنإ :لاق «ريبح نب ديعس نع ١-

 ل4 هللا لوسر علطا :تلاق ءاهنع هللا يضر رذنملا مأ نع ۲١-

 (؟ىلاعت هللا نم نويحتست امأ !سانلا اهيأ» :لاقف «سانلا ىلإ ةيشع تاذ

 ال ام نولمأتو «نولكأت ال ام نوعمجت» :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ امو :اولاق

 .'(نورمعت ال ام نونبتو «نوکر دن

 :هيلع هللا ةر يلع نب ركب وبأ دشنأ ٣-

 توملا نم يلا برقأام توصاميأ توصب یدان

 توملا نمانمأاوذحخأدق مههيغ يف يغلا لهأ نأك

 تيبلا برح الإ سمي م هنلاتیب رمعی حبصم مک

 تسيل عم يلا حبصأف اتیم یکب يح مكو اذه

 :ايندلا يبأ نبا دشنأ - ٤

 يف يقهيبلا هقيرط نمو ايندلا يبأ نبا هاور ۲٤۸١/١: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق )١(

 نبا هاور باطخلا نب رمع تنب ديلولا مأ نع يور امك .فيعض دانسإب ٠٠١٤/۷ بعشلا
 هاور ۲۲۷٤/١: يقارعلا لاق ۲٠/۲ سودرفلا يف يمليدلاو ۹۷/۷ لماكلا يف يدع

 نم يناربطلا هاور :۳۲۲/۸ ةباصإلا يف ظفاحلا لاق .فيعض دانسإب ٠۷۲/٠١ يناربطلا

 .نافيعض ناقيرطلاو قيرط نم هدنم نباو قيرط
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتك
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 روكبلاو بالما ىلإ حاورلاب كرمع تينفأ

 روهالل عمحجت تنأو دوعيال كفرط لمعلو

 ثياحأ ةسمخ ثدحي يبأ ناك :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع-٠

 الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :اولهما :لوقي مث

 «قلح ام ةنزو «قلاح وه ام ددعو «قلح ام ددع « هللاب الإ ةوق الو لوح

 «هتاوم” ءلمو «قلاخ وه ام ءلمو «قلحخ ام ءلمو «قلاخ وهام ةنزو
 «هشرع ةنزو «هقلح ددعو «كلذ فاعضأو «كلذ لثمو «هضرأ ءلمو

 ‹ يضر اذٳو «یضري یتحو «هاضر غلبمو «هتاملک دادمو «هتحر یهتنمو

 يقب اميف هورکاذ مه ام ددعو «یضم ام عیمج يف هقلح هب هرکذ ام ددعو

 سفنتو مسنت نم تاعاس نم ةعاسو ةليلو مويو ةعمجو رهشو ةنس لك يف
 دفني الو هالوأ عطقني ال نم رمأ «ةرحآلا دبأو ايندلا دبأ ءدبألا ىلإ دبأ نم

 ٠ .هرحآ

 ال اموي لبقتسم نم مك :لاق «هللا دبع نب نوع نع] ١-

 متضغبأل «هريسمو لجألا ىلإ نورظنت ول «هغلبي ال ادغ رظتنمو «هلمكتسي

 .[هرورغو لمألا
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 لمعلاب ةردابملا باب

 ام :اعبس لمعلاب اورداب» :لاق ييي ىبلا نع 4فط ةريره يأ نع -۷

 وأ ءادنفم امره وأ ءادسفم اضرم وأ ءايغطم ىنغ وأ ءايسدم ارقف الإ نورظتنت

 .«رمأو “'”ىهدأ ةعاسلاو «ةعاسلا وأ ءرظتنم رشف حيسملا وأ ءازهجم اتوم

 ىنغ الإ مكدحأ رظتني ام» :لاق يي يبلا نع هل ةريره يأ نع -۸

 وأ ءازهجم اتوم وأ ءادنفم امرهوأ ادسفم اضرم وأ ءايسدم ارقف وأ ءايغطم

 .«رمأو ىهدأ ةعاسلاف «ةعاسلا وأ ءرظعني بئاغ رش لاجدلاو «لاجدلا

 :هظعي وهو لحجرل لي هللا لوسر لاق :لاق بڪ سابع نبا نع ٩-

 لبق كانغو ‹كمقس لبق كتحصو «كمره لبق كبابش :سه لبق اسم منتغا»

 . "كتوم لبق كتايحو «كلغش لبق كغارفو «كرقف

 :دنفأو بذكلا لصألا ف دنفلا :ادنفم .يصاعملا يق دحلا ةزواحج ىلع هبحاص لمحي :ايغطم (1)

 هعرسي اتيم :ازهجم .ةحصلا ننس نع مالكلا نم فرحنملاب ملكت هانعمو «بذكلاب ملكت

 .ةأجفلا تومك كلذو

 .٠:مقر ثيدحلا لاوهألا ةلاسر يف امهجيرخت رظنا هيلي يذلاو ثيدحلا اذه (۲)

 ىلع حيحص ثيدح :مكاحلا لاق ۲۹۳/۷ بعشلا يت يقهيبلاو ٠١٠/٤ مكاحلا هجرحأ (۳)
 يف يقارعلا لاقو « ينابلألا هححصو «يبهذلا هيلع هقفاوو .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش

 دهزلا ق كرابملا نبا هاورو «نسح دانسإب ايندلا يبأ نبا هاور ۲١۸۸/١: ءايحإلا جيرخت

 ىلع ۲٠٠/۱۱ حتفلا يت ظفاحلا لاق :تلق .السرم يدوألا نوميم نب ورمع ةياور نم

 .نوميم نب ورمع لسرم نم حيحص دنسب كرابملا نبا هجرحأ :لسرملا ثيدحلا اذه
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 نبا :مالسإلا لوأ يف ظعاوتن انك :لاق «سيق نب مينغ نع ٠-

 كتحص يو ‹كربكل كبابش ټو «كلغش لبق كغارف يف لمعا !مدآ

 .كتومل كتايح ينو «كترحآل كايند ينو «كاضرمل

 نوبغم ناتمعن» : هللا لوسر لاق :لاق هبط د سابع نبا نع-۱

 يغ ارفلاو ةحصلا :سانلا نم ريثك امهيف

 امهنبغ ناتمينغ) :لاق ب يبلا نع هل كلام نب سنأ نع -۲

 يغ ارفلاو ةحصلا :سانلا نم ريثك

 جدأ فاخ نم» بب هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع -۳

 نك هللا ةعلس نإ الأ «ةيلاغ ىلاعت هللا ةعلس نإ الأ «لزاملا غلب جدأ نمو

 ."(ةنجلا

 ۲٠٠١۷/۰. يراخبلا هجحرحأ «حيحص ٹیدح (۱)

 مكحلا نب ديمه هيف :لاقو ۲۹۳/١ نيحورجا يف نابح نباو ٠١١/۳ يمليدلا هجرحأ (۲)

 .درفنا اذإ هربخج جاجتحالا زوجي ال ادج ثيدحلا ركنم

 ديه نب دبعو ۳٤٠١/٤ مكاحلاو 1۳۳/٤ يذمرتلاو ١١١/١ خيراتلا يف يراخبلا هجرحأ (۳)

 نب ديزي :لاقو ۳۸۲/١ ءافعضلا ف يليقعلاو ٠۲/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠/١

 لاق .ءيشب سيل :ىيحي لاق هب الإ فرعي الو هيلع عباتي ال «يواهرلا ةورف وبأ نانس

 ‹يهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو .بيرغ نسخ ثيدح :يذمرتلا

 ۳۷۷/۸ میعن وبآو ٤ ہکاح ا ا هنر بیک يبأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ٠١۸/۷ بعشلا يق يقهيبلاو

-¥N11-۔ 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 تءاج» :لي هللا لوسر لاق :لاق هه بعك نب يبأ نع-٤

 . هيف امم توما ءاجو ءةفدارلا اهعبتت ةفجارلا

 هباحصأ نم سنأ اذإ ناك ي يبلا نأ ؛يملسلا ديز نع -°

 امإ «ةمزال ةبتار ةتسيملا مكتتأ» :عيفر توصب مهيف ىدان «ةرغ وأ «ةلفغ

 .(ةداعسب امإو ةوقشب

 انأ !فانم دبع ينب اي» :لاق يب يبنلا نأ ؛هظ ةريره يبأ نع ٠-

 . «دعوملا ةعاسلاو «ريغملا توملاو ءريذنلا

 ءراهتب رصعلا ل هلا لوسر انب یلص :لاق ظ ديعس يبا نع -۷

 مكاحلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ٦۳٦/٤ يذمرتلاو ٠١١/١ دمحأ هجرحأ )١(

 هححصو .حيحص :يبهذلا لاقو .هاجرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ۲١
 .۳۹۰/۳ ةراتحملا يق ءايضلا

 ٠٠٠٦/۷ بعشلا ق يقهيبلاو ٠١٤/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرحخأ «لسرم فيعض هدانسإ (۲)

 هنع تكس لسرم رخآ دنسب ۳٤۹٦/٦( فاحتإلا) هدنسم يف رمع يأ نبا هجرحأو

 رخآ لسرم يف نأ الإ لاق امك وهو هفعضل يطويسلا زمر دقو :يوانملا لاق «يريصوبلا

 ءاطع نب نيضولا نع ٠٠١٠/۷ يقهيبلا هاور ام وهو نسحلا ةجرد ىلإ هيقريو یوقی ام

 سانلا نم سحأ اذإ ل هللا لوسر ناك :لاق ءاطع نب نيضولا نع هظفلو :تلق .هوحن
 لهأ اي !سانلا اهيأ اي :اثالث فته مث «بابلا يتداضعب ذحخأف ءاج ؛توملا نم ةلفغب

 هركلاو ةحارلاو حورلاب ءاج «هب ءاج اع توملا ءاج ءةمزال ةبتار ةتوملا مكتتأ !مالسإلا

 الأ ءاه اهيف مهتبغرو مهيعس ناك نيذلا دولخلا راد لهأ نم نهحرلا ءايلوأل ةكرابملاو

 .قوبسمو قباس توملا عاس لك ةياغو «ةياغ عاس لكل نأ

 .۲ :مقر لاوهألا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۳)
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 نم هظفح «هب ربحأ الإ ةعاسلا مايق لبق اميش كرتي ملف ءانبطحف ماق مث

 يقب له سمشلا ىلإ نوتفلتي سانلا لعحو :لاق «هيسن نم هيشنو «هظفح

 ۰ .'(هنم یضم امیف اذه مکموی

 سمشلاو ب هللا لوسر انيلع جرح :لاق هه رمع نبا نع -۸

 اذه انموي نم يقب ام لثم الإ ايندلا نم يقب ام» :لاقف «فعسلا فارطأ ىلع

 ."(«هنم یضم امیف

 :لاقف «سمشلا نابريغم دنع بطح ي ىبلا نأ ؛ هل سنأ نع -۹

 هتم ىضم امیف اذه مكموي نم يقب امك الإ اهنم ىضم اميف ايندلا نم يقب ام»

 يشرقلا ناعدج نب يلع ةقايسلا هذهب درفت ثيدح اذه :لاقو ٥١٠/٤ مكاحلاو .حیحص

 :هلوقب يبهذلا هبقعتو .ديز نب يلعب اجتحي مل امهنع هللا يضر ناخيشلاو ةرضن يبأ نع

 مهثدح هنأ ءاجو ٤۸١/۲ مكاحلاو قرط ةدع نم ٠١۳/۲ دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 كلذ نأ رهاظلاو ربنا ىلع مئاق وهو ةرمو ناعقيعق ىلع سمشلاو سلاح وهو ةرم هب

 ىلعو تافرع قو ةنيدملاب ارارم كلذب مهثدح يي هللا لوسر نأ رهظيف ةنيدملا يف ناك

 ل4 هللا لوسر نم عامسلاب حرص هنإف اهلك اهرضاح رمع نبا ناک و ةع ناعقيعق لبج

 يف ءايضلا هححصو ٠٤٠٠/٦ لماكلا يف يدع نباو ۲٠٠/٤( ريثک نبا) رازبلا هجرحأ (۳)

 دقو هيبأ نع ىسوم نب فلح هيف ۳١١/٠١: عمحملا يق يمثيملا لاقو ٤۸١/۷ ةراتحملا

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو .حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو ءاقثو

 ن ۱ ايندلا نم يقب ام :لاقف «لحنلا فعس فارطأ ىلع اهبورغ نع سمشلا ىلإ رظنو ل
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 لمألا رصق ةئاسر لالا د رصتو ده هزلا باتک

 هذه لثم» :4# هللا لوسر لاق :لاق هك كلام نب سنأ نع ٠-

 كشويف «هرخآ يف طيخب قلعتم يقبف «هرخآ ىلإ هلوأ نم قش بوث لغم ايندلا

 .«عطقني نأ طيخلا كلذ

 امف ءاليلق اهلك ايندلا لعح هللا نإ :لاق ط د دوعسم نبا نع -_-۱

 -ريدغلا ينعي ر- بغثلاك اهنم يقب ام لثمو «ليلق نم ليلق الإ اهنم يقب

 .هردک يقبو هوفص برش

 بطح اذإ ناك ي هللا لوسر نأ ؛ 4ظ هللا دبع نب رباح نع -۲

 :لوقي شيحج رذنم هنأک «هاتنجو ترمحاو «هتوص عفر «ةعاسلا ركذف

 نيب قرفي (نيتاهك ةعاسلا نم انأ تشعب») :لوقي مث «مكتيسم وأ مكتحبص

 .«مكتسمو ةعاسلا مكتحبص» :ماهبإلا يلت يقلاو ةبابسلا هيعبصإ

 انأ تغعب» :# هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ر ةريره يأ نع ۳

 “(نيتاهك ةعاسلاو

¥ 

 رازبلا هاور :يمثيملا لاق .هنم ىضم اميف اذه مكموي نم يقب ام لثم الإ اهنم ىضم اميف

 .تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو نمحرلا دبع نب ماشه هيفو ١١١/١١) عماحلا)

 ميعن وبأو باوثلا يق نابح نبا خيشلا وبأ هاور ۱۸1۹/٤: ءايحإلا جيرخت يت يقارعلا لاق )١(

 ي يمليدلا هاورو .فيیعض دنسب v/ ٠۰ بعشلا يف يقهيبلاو ۳۱/۸ ةيلحلا يق

 . ينابلألا هفعضو ١٤٤/٤١ سودرفلا

 .0/۲ ملسم هجرحأ ‹حیحص ثیدح (۲)

 YTAo/o. يراخبلا هجر حا ‹ حیحص ثیدح (۳)
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 لمألا رصق ةئاسر لمألا رصتقو دهزلا باتك

 يلثم امنإ !؟ايندللو يل ام» :لاق ب يبنلا نع هلظ هللا دبع نع ۰ ٤-

 حارف فئاص موي يف ةرجش لظ يف "لاق بكار لثمك ايندلا لشمو
 ."«اهکرتو

 يل ام مهللا» :لي هللا لوسر لاق :لاق 4 سابع نبا نع ٥-

 الإ ايندلا لشمو يلشم ام هديب يسفن يذلاو ؟يل امو ايندلل امو ؟ايندللو

 حار مث ءراهن نم ةعاس ةرجش تحت لظتساف «فئاص موي يف راس بكارک

 "«اھکرتو ٣

 هنع طو باطالا . نب رمع انیلع جرح :لاق «قورسم نع -

 :لاقف هيلإ سانلا رظنف «نطق ةبح هيلعو موي تاذ

 دلولاو لاملا يدويو هلإلا ىقبي ةشاشب الإ ىرت اميف ءيش ال

 . ابن رأ ةجفنك الإ ةرحآلا يف ايندلا ام هللاو

 4 2 : دايوط احبس راهنلآ فكل ناو سابع نبا نع -۷

 .غارفلاو مونلا :لاق [۷:لمزلا]

 .ةلوليقلا نم )١(

 ۳۷١/۲١ ٠والحاكم ٠٤٠/٤ ةحام نباو ٥۸۸/٤ يذمرتلاو ۳۹١/١ دمحأ هجرحأ (۲)
 ٠ .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق ٠١٦/۸ ىلعي وبأو

 لاله ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو ۳١٠/١ دمحأ هاور :١٠٠/١۳۲عمحملا يف يمثيملا لاق (۳)

 .يهذلا هقفاوو ٠٤٤/٤ مکاحلاو ٤ ۲٠/۱ نابح نبا هححصو .ةقث وهو بابح نبا

 .اهتدم ليلقت دیری «همشج نم هتبئوک يأ )٤(
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 ىلع ةمايقلا موي باسحلا دشأ :لاق «ةرق نب ةيواعم نع -۸

 نإر :ي هللا لوسر لاقف [٠٠:مسنأل] 4 ہلسإلل هردص رشي هيدي نأ

 .'«هلوزن لبق توملل دادعتسالاو

 كنا وليل ةويحلاو ترملأ ولخ ىد :يدسلا نع ٠-
 نسحأ هل وأ ءاركذ توملل رثكأ مكيأ :لاق [:دس) 4 المع نسخا

 .ارذحو افوح دشا هنم وأ ءادادعتسا

 مكاحلاو هيودرم نباو خيشلا وبأو ۲/۸ ريرح نباو ۲۲۱/۱۳ ةبيش يأ نبا۔.هحرحأ (۱)
 هيف :يبهذلا لاقو ٤١۸/١ رداونلا يف ميكحلاو ٠٠١۲/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ٤

 قازرلا دبعو دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ دقف :قرط ثيدحللو .طقاس وهو يدع

 هيودرم نباو متاح يأ نباو رذنملا نباو ريرح نباو ديمح نب دبعو ةبيش يبأ نباو يبايرفلاو
 دمحم وه سيلو مشاه ينب نم لحر ينئادملا رفعح يبأ نع تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو

 ركذ باتك يف ايندلا يبأ نبا هجرحأو .ليضفلا نع ديمه نب دبع هحرحخأو .يلع نبا

 نباو روصنم نب ديعس هجرحأو .دوعسم نبا نع هيودرم نبا هجرحخأو .نسحلا نع تولا
 دلو نم ناكو روسملا نب هللا دبع نع تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو متاح يبأ نباو ريرح

 ةلسرم ثيدحلا اذه قرطلا هذهو ۱۷٦/۲: هريسفت يف ريثك نبا لاق .بلاط يبأ نب رفعح

 .ملعأ هللاو اضعب اهضعب دشي ةلصتمو
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 كلذك اهيف مه امنيبف ءاهتنيزو ايندلا ةراضغ نم هيف مه ام ايندلا له

 كلانه ةرسحلاو ليولاف «مهمرتخاف توملا نم يداح مهاتأ «كلذ ىلعو

 ام دعب هدجي اريخ هسفنل مدقيف «ءاخرلا يف هركذيو توملا رذح م نمل

 .ماقف ءاكبلا هبلغ مث :لاق .!اهلهأو ايندلا قرافي

 لوقي ناک لڪ د قيدصلا ركب ابأ نأ ؛ريثك يبأ نب ىح نع - ۲

 كولملا نيأ ؟مهبابشب نوبجعملا «مههوحو ةنسحلاو ةاضولا نيأ :هتبطح يف

 يف ةبلغلا نوطعي اوناك نيذلا نيأ ؟ناطيحلاب اهونصحو نئادملا اونب نيذلا

 !روبقلا تاملظ يق اوحبصأو رهدلا مهب “ "عضعضت دق ؟برحلا نطاوم

 ° !ءاجنلا ءاجنلا «ءاحولا ءاحولا

 يدانمو الإ ءاسم الو حابص نمام :لاق هبط د ةفيذح نع - ۳

 ا هللا باتک ي كلذ قيدصت نإو !ليحرلا ليحرلا !سانلا اهيأ اي :يداني

 4 ددقتب نا کم اش مل ج رسل زید < ریکلا یدخال اھا

 .توملا يف :لاق [مبشس] 4 ج حا ذأ .توملا يق :لاق [»:زسإ]

 لا ع یب راع لإ تسلح :لاق بیش یب لوم میحس یا 4

 ينإف كتحجاحب ينحرأ :لاقف يلع لبقأ مث «هتالص يف زوجف «يلصي وهو

 .مهذأ يأ (۱)

 .عارسإلا نع :ءاجنلاو .رادبلا رادبلا تعم يهو لاجعتسالا ق لاقت :ءاحولا ءاحولا ()

-¥1¥ 



 تمقف :لاق !هللا كمحر «توملا كلم ردابأ :لاق ؟ردابت امو :تلق !ردابأ

 .هتالص ىلإ ماقو «هنع

 نع لحر هلأسف «يئاطلا دواد رم :لاق «ديعس نب ةملس نع ٥-

 .يسفن جورح ردابأ اإ ينإف «ينعد :لاقف «ثيدح

 ديرت ةيواعم ابأ تنك نإ :لاق «دوسألا ةيواعم يبأ نع - ٦

 عدو «لامعألا اص مدق «ليقت الو ليللا نمانت الف «ليزجلا كسفنل

 نم قازرأب متهت الو رذاحت ام لوزن لبق رداب رداب «لاغشألا ةرثك كنع

 الإ ءريخ ءيش لك يق ةدؤتلا :لاق 4ف باطخلا نب رمع نع - ۷

 .ةرحآلا رمأ يف

 نإ «هربق ق هلمع نم مدق ام نمؤملا دسوتي :لاق «نسحلا نع - ۸

 .!ةلهملا يق هللا مكمحر ةردابملا اومنتغاف «رشف رش نإو «ریخف ريخ

 ال ام ىلع نوردقت مويلا مكنإ «مويلا اذه لثل لمع اءرما هللا محر :لاقف

 ع رماو حصا اومفاف رويا لما نم ءو مگن خا هلع نورد

 توملا نإف .داتشنم ناهك نا لاق دمحم يآ بیح نع ا

 .اغارف اودعقت ال :هریسفت .مکبلطي 9
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 لمألا رصق ةلاسر لمالا تصقو دمزلا بات

 }3 َنوُسْفَتَْملآ سفاًتيلَف كل اذ و ظ:شايع نب ركب يأ نع -۱۱

 .نوردابملا ردابتيلف :لاق [٠:نيننطلا]

 لوقي رانيد نب كلام تعم :لاق «ىيحم يأ رذنملا نع -۲

 كيتأي نأ لبق يرداب كحيو !رمألا كيتأي نأ لبق يرداب كحبيو :هسفنل

 نيعبس كلذ لوقي هتعمسف :لاق !رمألا كيتأي نأ لبق يرداب كحيو !رمألا
۳ 

 .ةرم

 يأ ىلإ روبج نب ديعس باتک ترق :لاق «رذ نب رمع نع ۳

 .ةمينغ نمؤملا هشيعي موي لك :ورمع

 يرصبلا نسحلا ناك :لاق «يليقعلا نيزر نب هللا ديبع نع - ٤

 تسبح دق ول «سافنألا يه امنإف ةردابملا «ةدابع ةردابملا :هتضعوم يق لوقي

 رظن اءرما هللا محر كبك هللا ىلإ اهب نوبرقت يتلا مكلامعأ مكنع تعطقنا

 4 ج ادع مهل دعت امنا ] :ةيآلا هذه ًارق مث !هبونذ ىلع ىكبو «هسفنل

 قارف ددعلا رحآ «كسفن ر جورخ ددعلا رحآ :لوقيو يکبي مث ]:٤«[

 . .كربق يق كلوحد ددعلا رخآ «كلهأ

 :لاق «:٤ 4 ج ادع مهل دعت امنا :يلع نب دمحم نع ٥-

 .سفنلا

 هنبال برعلا نم لحر لاق :لاق «يميمتلا هللا دبع يبأ نع ١١١-

 مايألا الو «كظعي رهدلا ال !ينب يأ :-لطابلا يف هل الام دسفأ ناكو-
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 لمألا رصق ةئاسر لالا د رصتو دهزلا باتك

 كيلإ كيرمأ بحأ «كنم دعت سافنألاو «كيلع دعت تاعاسلاو «كرذنت

 كيلع ةرضملاب امهعجرأ

 منتغأل ينإ :لحر لاق :لاق «ءىرقملا ديزي نب هللا دبع نع -۷

 .ينتوفت نأ ةفاخم ؛ةحيبستلا

 يرعشألا دهتجا :لاق «هيبأ نع يحلطلا ىسوم نب اص نع -۸
 ضعب كسفنب تقفرو تكسمأ ول :هل ليقف ءاديدش اداهتحا هتوم لبق

 عيمج تحرحخأ ءاهارج سأر تبراقف تلسرأ اذإ ليخلا نإ :لاقف ؟قفرلا

 كلذ ىلع لزي ملف :لاق .كلذ نم لقأ يلحأ نم يقب يذلاو ءاهدنع ام

 .!تام تح

 هناك داع یتح بط یسوم وبا ماص :لاق «سیردإ يأ نع ۱۰
 نم قبسي امن اغإ “!تاهيأ : :لاقف .كسفن "تممح أ ول :هل ليقف لالخ

 سيلف «كلحر يدش :هتأرمال لوقيف هلزام نم جرح ابرو .ةرمضملا ليخلا

 .!ربعم منهج رسحج ىلع

 هل ىرن امو ‹«توملاب نقيأ دق انلك :لاق «يرصعلا ديلخ نع ٠-

 ءرانلاب نقيأ دق انلك و !الماع اه ىرن امو «ةنجلاب نقيأ دق انلكو !ادعتسم

 .هب للختي يذلا دوعلا )١(

 .اهتحرأ يأ (۲)

 .تاهيه ىنعم ب برعلا ضعب ةغل (۳)
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك
0 0 

 لوأ وهف ؟توملا !نورظتنت متیسع امو ؟نوحرعت مالعف !افئاح امه یرن امو

 .اليهج ارس مكبر ىلإ اوريس !هاتوحإ اي !رشب وأ ریخب «هللا نم كيلع دراو

 ال جرعألا مزاح يبأ ىلع انلخد :لاق «فرطم نب دمحم نع ١-

 يندحأ « ريخ يندحأ :لاق ؟كدحب فيك !مزاح ابأ اي :انلقف «توملا هرضح

 حارو ادغ نم يوتسي ام هللاو هنإ :لاق مث .هب نظلا نسح «هللا ايجار

 مدقي تح توملا هب لزني نأ لبق همامأ اهمدقيف «هسفنل ةرحآلا دقع رمعي

 هريخل اهرمعي ايندلا دقع يف حارو ادغ نمو «هل موقتو اهن موقيف ءاهيلع

 .!بيصن الو اهيف هل ظح ال ةرحآلا ىلإ عحريو

 ريشب نب حلاص ناك :لاق ‹« يمرضحلا قاحسإ نب دمحأ نع - ۲١

 :هصصق يف تيبلا اذه لمت

 اوعحر ةبيغ نم رفس اووذ اذإ هتعحر نوجرت ال توملل بئاغو

 ريح نإف ءهلحارمل اودوزتف «ديعبلا رفسلا هللاو وه :لوقيو يکبي مث :لاق

 هل اولمعاف «توملا اوردابف «مهتينمأ لثم يف مكنأ اوملعاو «ىوقتلا دازلا

 . يکي مث :لاق .هلولح لبق

 عاطقنا رداب :هناوخإ نم لحرل نانس يبأ نب ناسح لاق -۳

 .(.....) عطقنا ءاح اذإ توما نإف «كلمع

 ىلع يسمأو لجو ىلع حبصأ :لاق #4 يسرافلا ناملس نع ٤-

 ..لحو
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا ب باتک

 الإ يه ام هللاو :هتبطح يق لاق هنأ ؛زيزعلا دبع نب رمع نع -°9

 ءاهيف ةلهملاو ايندلا مكنرغت الو «هيلإ متيعد ام ريخلا اولمعاف الأ «ةرحآلا

 !مكسفنأ يف هللا ىلع هللا هللاف «نولحترت اهريغ ىلإ نولقنت ليلق نعف
 اوسقتف دمألا مكب لوطي الف «توفلا لولح لبق توملا اهب اوردابف

 ىلع اومدنف ءةلهملا دعب اورصقف مهظح ىلإ اوعد موقك اونوكتو «مكبولق
 .ربنملا ىلع وهو بحن مث :لاق .ةرحخآلا دنع اورصق ام

 محر :لاقف ربنملا ىلع بطح هنأ ؛فسوي نب جاجحلا نع -1

 لزاي مث :لاق .اهب توملا لزني نأ لبق اهتوف اهب رداب هسفنل رظن اءرما هللا

 .[يكبي وهو ربنملا نع لزن مث :لاق .اهب توما

 ركب يأ ىلع انلخد :لاق «يلشهنلا هللا دبع نب رشب نع -۷

 «يلصي هنأك هعضيو هعفري هسأرب ءىموي وهو «توملا يف وهو يلشهنلا
 ردابأ ينإ :لاق ؟هللا كامحر لاحلا هذه لثم يف :هباحصأ ضعب هل لاقف

 .ةفيحصلا يط

 نع اولهذ فيك قئالخلل تبجع :لاق «ةرب نب عيبرلا نع -۸

 ءاح اع اقيدصتو اناعإ «مهبولق دقاعم هيلع دهشتو «مهنويع هارت قح رمأ

 .!نوبعلي ىراكس «هنع ةلفغ يق مه اه مث ؛نولسرملا هب

 اوقتا :رينملا ىلع ءافلخلا ضعب لاق :لاق «ملسم نب ديلولا نع - ۹

 نأ اوملعو «اوهبتناف مهب حيص اموق اونوكو «متطعتسا ام هللا دابع هللا
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 «مكلظأ دقف توملل اودعتساو اولدبتساف «رارق رادب مح تسيل ايندلا

 ةريدحل ةعاسلا اهمدهتو ةظحللا اهصقنت ةياغ نإو «مكب دج دقف اولحرتو

 ةعرسب يرحل «راهنلاو ليللا ؛ناديدجلا هودحي ابئاغ نإو «ةدملا رصقب

 دنع ىقتاف «ةدعلا لضفأل قحتسمل ةوقشلا وأ زوفلاب لحي امداق نإو «ةبوألا

 «هنع روتسم هلحأ ناف «هتوهش بلغو «هتبوت مدقو «هسفن حصانو هبر

 هل نيزيو ءاهفوسيل ةبوتلا هينمب هب لكوم ناطيشلاو «هل عداح هلمأو
 نيب ام هنإو ءاهنع نوكي ام لفغأ هيلع هتينم مجهت ىح «اهبكر يل ةيصعللا

 لک ىلع ةرسح امایف «هب لزني نأ توما الإ رانلا وأ ةنحلا نيبو مكدحأ

 انلعج !ةوقش ىلإ همايأ هيدرت نأو «ةجح هيلع هرمع نوكي نأ «ةلفغ يذ

 هب لحي الو «ةيصعم ةعاط نع هب رصقت الو «ةمعن هرطبت ال نمم مكايإو هللا

 .!ءاشي امل لاعف هنإو «ريخلا هديب هنإو ءاعدلا عيم” هنإ «ةرسح توملا دعب

 بويأ نب كلملا دبع انيلع مدق :لاق «ةريبه نب ناوفص نع ٠-

 :لاقف «ةعمجلا موي انبطخف «هانيفحتساف «رفعح يبأ لبق نم ايلاو يريمنلا

 ىمستو «همكح يف لدعو «هكلم يف رهقو «هئامس ىف الع يذلا هلل دمحلا

 ملعي ءالعلا لاثمألاو ايلعلا ةملكلاو نسحلا ءامسألا هلف «هت وربح رابحلاب

 «همعن رهاظتو «هننم يلاوت ىلع هدمحأ «ىلعألا رظنملاب وهو «ىفحأو رسلا

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «همقنو هتاوطس نم همركو هلالحجب ذوعأو

 رمأو «موظنم يحوب هلسرا «هلوسرو هدبع ادمحم ناو «هل كيرش ال
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 لمألا رصتق ةئاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 هللا لاق امك ناكو «قحلا ىلإ اعدو قدصلاب قطنف «موزعم متحو «مولعم
 .اميلست هيلع هللا یلص امیحر افوؤر :ىلاعت

 «ماوقأ اهبحص دقلف ءايندلا مك رذحأو هللا ىوقتب هللا دابع مكيصوأ

 ءايانملا مهتنفأو «لاحآلا مهتمرخت لب ءاهيلع اوقب الو ءم تیقب ام هللاوف

 اوردابف ءاناريح تاومأللو ءاناكس روبقلل اوراصو «ارفح مهزانم تراصف

 دعب راصبألا ىفطيف «هبلاخع. مكنم نكمتيو "”هلاوحب لحي نأ لبق تولا

 نيح اهرودو ايندلا نع نولقنتو ءاهروبق ىلإ داسحألا لمحو «اهرون

 «هنسحو هئيسب قحليو «هنكس نيبو هنيب قرفيو «هنفك يل ءرملا جردي
 بيرغلا ةلزام. ريصيو «يثاوحلا فكألا هنع ىلوتو «يكاوبلا هنع درلا لقيو

 ليقو «لمعلل رحؤي الو ءللعلاب رذعي الو ءلحألا ف هل دمي الو يواثلا
 .ريطتسملا رشلاو «ريسعلا مويلا

 ‹«نورجي رمضمو رذنم نيب سانلا :لاق بط ءادردلا يأ نع ١-

 .ربقلا دنع تاياغلاو

 ءقابسلا ادغو ""رامضملا مويلا :لاق « هللا دبع نب نوع نع -۲
 .رانلا ةياغلاو «ةنحلا "ةقبسلاو

 .هبئاجع يأ (1)

 .قباستت وأ ليخلا هيف رمضت يذلا :رامضملا (۲)

 .ةقباسملا ىلع انهر لامل نم لعجي ام وهو :قبسلا )(
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رسصقو دهزلا باتك ۰

 [«هددسعإ 4 2 دهل ىلْمأو مهل لوس نطيل :نسحلا نع -۳

 .لمألا مه دمو ءاياطخلا مه نیز :لاق

 كش ثتفإ :كلڳ هلوق یف هللا دبع نب كيرش نع ٤-

 .ةبوتلاب :لاق 4 ةتصبرنو $ تاذللاو تاوهشلاب :لاق ددا

 .توملا :لاق 4 هلم ءاج تحل متككش :لاق 4 بترا و

 .ناطيشلا :لاق [.ءديس) 4 2 رِورعلأ لاب مكر غو

 ىلع لحد يليألا متسر نب نيسح نأ يغلب :لاق «كلام نع ٠-

 انأو ادعو ك هللا تدعو ينإ :لاقف .رطفأ :هل اولاقف «مئاص وهو موق

 .هتدعو ام هللا فلحأ نأ هركأ

 موق اعد :لاق «ملعلا لهأ ضعب ينثدح :ايندلا يأ نبا لاق ٠-

 ينا :اولاقف .مئاص ينإ :لاقف «هرح ديدش ظئاق موي يف ماعط ىلإ الحر

 .؟اذإ يمايأ نبغأفأ :لاق ؟مويلا اذه لثم

 وه امو «نکي ۾ ناکف ىضم ام :لاق «نارهم نب نومیم نع -۷

 دق هنإف «هرکذتت تنأف یضم دق ءيشک تآ وه ام لعحاف «دق نأکف تآ

 جرخت امنإو «داصرملاب هللاو «هنم دبال رسحج توملاو «مكسفنأ مكيلإ تيعن

 .ةعقاولا ةروس رحخآ ىلع سفنلا هذه

 ‹لئالق لايل يه اغنإف اوددشتو اوربصت :لاق «نسحلا نع -۸
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 الو بيجيف «مكنم لحرلا ىعدي نأ كشوي فوقو بكر متنأ امنإو
 .مكترضحب ام اصب اولقتناف «تفتلي

 اعمج اطرس اطرس «اعمج اعج !مدآ نبا :لاق «نسحلا نع -۱۷۹

 تام :ليق «نيللا سوبلو "لولذلا بوكرو “""ءاكو يف ادشو «ءاعو يف
 .ةرحآلا ىلإ هللاو ىضقناف

 وهو الإ حبصأ (دحأ) مكنم ام :لاق هط دوعسم نبا نع ٠-

 .!ةادؤم ةيراعلاو ‹«قلطنمف لحترم فيضلاف « ةيراع هلامو « فيض

 لثم ةوشحم هذه مکقوس نورت :لاق بط د دوعسم نبا نع ۱ - 

 .ايندلاب بهذتف ءىجب «ةرحآلا كلذك «عقالب اهلهأ نم تسمأ اذإ «ةنامرلا

 كلامو نارهم نب نوميم تعم :لاق «ناقرب نب رفعج نع -۲

 ءايندلا ىه ام هللاو اهنإ :هتبطح يف لوقي ةعمحجلا موي بطخي بيبش نبا

 مث لح وأ «لحر مث هبحاص هلزن لرنمك ايندلا امنإ «ةرحآلا اهنكلو

 ةملک- نومیم لاقف "انحش الو انزح الو امه مکل نکی الف 'نعظ
 .!ينتقمت ال مهللا :-ةيفح

 .علبلا :طرسلا )١(

 .امهريغو سيكلا وأ ةرصلا هب دشت يذلا طيخلا :ءاكولا (۲)

 .دايقنالا لهسلا وهو (۳)

 .نزحلاو ملا :نجشلا )٠(
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 هضرم يق نسحلا ىلع انلخد :لاق ‹«يحانلا ةديبع يبأ نع - ۴

 انلحأو «مالسلاب هللا مكايح الهأو مكب ابحرم :لاقف «هيف تام يذلا

 الف «متنقيأو متقدصو م زبص لإ ةنسح ةينالع هذه !مالسلا راد مكايإو

 جرخيو نذألا هذهب اوعمست نأ هللا مكمحر ريخلا اذه نم مكظح ننوكي

 ةنبل عضي م ءاحئار ايداغ هآر دقف ييي ادمحم ىأر نم هنإف !نذألا هذه نم

 ءاحولا «هيلإ رمشف ملع هل عفر نكلو «ةبصق ىلع ةبصقو «ةنبل ىلع

 مكنأك ةبعكلا برو متيتأ ؟نوجرعت مالع "!ءاجنلا ءاجنلا "ءاحولا

 «ةرسك لكأف ءادحاو اشيع شيعلا لعج ادبع هللا محر !اعم رمألاو

 ‹ةئيطخلا ىلع ىكبو ةدابعلا يف دهتحاو «ضرألاب قزلو ءاقلح سبلو

 .!كلذ ىلع وهو هلحأ هيتأي تح «ةمحرلا ىغتباو «ةبوقعلا نم برهو

 :يراصنألا نمهرلا دبع وبأ دشنأ ٤-

 توم نم دب ال نأ يردت كنإف تيم تنا تم يردت ال تنك نإو

 رحخؤت ال !يب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «ةدئاز نب نامثع نع ٥-

 .ةتغب يتأي توملا نإف «ةبوتلا

 .رادبلا رادبلا نعم لاجعتسالا يف لاقت )١(
 .عارسإللا :ءاجنلاو )۲(
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 لالا وصح اسر لمألا رصقو قو دهزلا بانك

 ريزعلا دبع نب رمع ىلع تلحد :لاق ‹«نارهم نب نوميم نع - 1٣

 ىلإ هرعش يق یھتناف «ارعش هدشني وهو رعاشلا يربربلا قباس هدنعو اموی

 :تايبألا هذه

 ةتغب تولا هءاج ذإ عطتسي ي ملف

 اعنقم ءاسنلا هيكبت حبصأف

 هليقم راص دحل نم برقو

 هلال ىنغلا توملا كرتي الو

 عحجه ام دعب ةتغب ايانملا هتتأ

 عنتما هتوقب هنم الو ارارف

 عفر هتوص نإو يعادلا عمسي الو

 عمج دق سمألاب ناك دق ام قرافو

 عدي ةجاح اذ لاحلا يق امدعم الو

 .هيلع يمغأ تح برطضيو يكبب رمع لزي ملف :لاق

 :تايبألا هذه يوري ديبع نب سنوي نع -۷

 هربص هيجني ربصلا وذ ال توملا نم

 اهرمع لاط نِإو سفن يذ لک یرا

 ةركس تولا نم قال ئرما لکو
 هنإ مدآ نباای حصناف هللف

 هحجراو ريخلا نم يقابلا ىلإ لبقأو

 هلثم كت ال كبحجعي نم كنإف
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 عزحم توملا هراك عوزجل الو

 عقنم توملا نم مس اه تشاعو

 عرصيو لذي اهيف ةعاس هل

 عدخت كسفنف هعداخت ام تم

 عبتت هيف ريح الام كتلو

 عنصي ناك امك عنصت مل تنأ اذإ



 لمألا رصق ةلاسر لمألا د رصقو دهزلا بانك

 ايندلا نإ !سانلا اهيأ اي :لاق «يعحخنلا ةيواعم نب ديزي نع -۸

 .ليلق نم ليلق الإ قبي م هنو «اليلق تلعح

 رمع ىلإ هللا دبع نب ماس بتک :لاق «نامیلس نب تارف نع -۹

 دحأ ردقي ال «سدقتو ىلاعتو كرابت هللا نإف ؛دعب امأ :زيزعلا دبع نبا

 ةدم امه لعحو «دارأ امل ايندلا قلح «نوكر شي امع ىلاعتو هناحبس هتردق

 ۶ ىق مث ءراهتلا نم ةعاس اجرح لإ اغوأ نيب ام ناكف ؛ةريصق

 a کا ا هیج 3 . س ھه e و :لاقف «ءانفلا اهلهأ ىلعو

 . [۸۸:صصقلا] ج وعجزت

 :هلئاسأ انأو يشاقرلا لضف يل لاق :لاق «لوحألا مصاع نع ٠-

 كيلإ صلخي رمألا نإف «كسفن نع سانلا ةرثك كنلغشي ال !اذه اي

 ظوفحم رمألا نإف «راهنلا ينع عطقنيف انهو انهه بهذأ لقت الو «مهنود

 ةثيدح ةنسح نم اكاردإ عرس الو ابلط نسحأ طق اعيش رت ملو «كيلع

 . يدق بنذل

 «رمحألا دلاخ وبأ يلإ بتك :لاق «دمحم نب جاجحلا نع ١-

 اونوكي نأ لك هللا نم نويحتسي اوناک نيقيدصلا نإ :يلإ هباتك يت ناكف

 ( .سمأ ةلزام ىلع مويلا

 رضنلا نب دمحم جرح :لاق «يدنكلا ورمع نب ديعس نع -۲

 اوعضوف «ةماسأ وبأو صفحو كرابملا نب هللا دبع هعمو نادابع ىلإ ينراحلا
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 نبا لاق .مئاص ينا :لاقف .دعل :رضنلا نب ب دمحم اولاقف «اودغتیل ماعطلا

 موصلا ربلا نم سيل» :ءاح دق سيلا !نمحرلا دبع ابأ اي :هل تلقف :كرابملا

 .!ةردابملا اهنكلو «ىلب :لاق “”«رفسلا يف

 مامحلا نم جرح دق الحر رحلا نبا رصبأ :لاق «نايفس نع -۴۳

 يف كرمع نم ةفئاط تبهذ :لاق .مامحلا يف :لاق ؟تنك نيأ :لاقف

 .مامحلا

 وه ةنيدملا يحاون ضعب يف جرح هل رمع نبا نأ ؛عفان نع ٤-

 :هلط هللا دبع هل لاق «عار مهب رمف «مهط ةرفس اوعضوف «هل باحصأو

 نبا بجعتف :لاق .مئاص ينإ :لاق !ةرفسلا هذه نم بصأف يعار اي مله

 تنأو موصت راحلا فئاصلا مويلا اذه لثم فأ :هل لاقف «همايصل هل رمع

 بحجعف :لاق .ةيلاخلا هذه يمايأ ردابأ هللاو يإ :لاق !؟باعشلا هذه يق

 كيطعنو هذه كمنغ نم ةاش انعيبت نأ كل له :هل لاقو ل رمع نبا

 تسيل اهنإ :يعارلا لاق ؟هيلع رطفت ام اهمحل نم كيطعنف اهحجذنو ءاهنم
 وه اذإ لئاق كالوم تيسع امف :#4 بط رمع نبا لاق .يالومل يه انإ «يل

 ىلإ هيعبصأ عفار وهو يعارلا ىلوف :لاق !؟بئذلا اهلكأ تلقف اهنع كلأس

 .!هناحبس هللا نيأف :لوقي وهو ءامسلا

 .رباح ثيدح نم ۷۸٦/۲ ملسمو ۲۸۷/۲ يراخبلا هجرخآ «حیحص ثیدح (۱)
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتقو دو دهزلا باتک

GT OTO GT 

 نيأف :يعارلا لاق :لوقيو يعارلا لوق ددری 4ظ رمع نبا لعجف :لاق

 ما م یرتش ثاف «هديس ىلإ ثعب ةنيدملا مدق نأ دعبف :لاق !؟هللا

 .منغلا هل بهوو يعارلا قتعأف «يعارلاو

 نب حور لزن :لاق -حادقلاب سيلو- ماس نب ديعس نع ٥-

 «لبج نم عار هيلع ضقناف «ديدش رح يف ةنيدملاو ةكم نيب الزام عابنز

 يف موصتل كنإ :لاق .مئاص ينإ :لاقف .ءادغلا ىلإ مله !عار اي :هل لاقف
 دقل :حور لاقف ؟الطاب بهذت يمايأ عدأفأ :لاق ؟(ديدشلا) رحلا اذه

 .!عابنز نب حور اهب داح ذإ يعار اي كمايأب ٩ت ننض

 رشَقلسأ امي :ماوصلا يف تلزن :لاق «حارجلا نب عيكو نع ٦-

 [r e:aki] ¢ 3; ةيلاحلآ مايل ي

 ةعمحجلا يف يي يبلا ةبطح تبلط :لاق «يرصبلا نسحلا نع -۷

 :لاقف كلذ نع هتلأسف هيي يبلا باحصأ نم الحر تمزلف «ينتيعأف

 ىلإ اوهتناف املع مكل نإ !سانلا اهيأ اي» :ةعمحلا موي هتبطح يف لوقي ناك

 لجأ نيب :نيتفاخم نيب نمؤملا نإف ‹ مكتياهن ىلإ اوهتناف ةياهن مكل نإو «مكملع
 يردي ال يقب دق لجأ نيبو !؟هيف ىلاعت هللا عنصي فيك يردي ال ىضم دق

 ‹هترخآل هايند نمو ءهسفن نم هسفنل ءرملا دوزتيلف .هيف عناص هناحبس هللا فيك

 .تلخب يآ. (۱)
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 ايندلاو ‹ةرخآلل متقلخ مكنإف ‹مقسلا لبق ةحصلا يفو «مرملا لبق بابشلا يفو

 ايندلا دعب امو «بتعتسم توملا دعب ام «هديب دمحم سفن يذلاو .مكل تقلخ

 . کلو يل هلل رفغتسأو ‹ءرانلاو ةدجلا الإ راد

 تيقر دق :ينالوخلا ملسم يبأل ليق :لاق «لاله نب ديح نع -۸

 ليق بلحلل تلسرأ اذإ ليخلا نإ :لاقف .كسفنب تقفر ولف «تربكو

 اهتيأر دقف اعيش اهنم اوقبتست الف ةبلحلا متيأر اذإف ءاهب اوقفراو اهب اونأت
 . ينوعدف

 مهفي مل :ءامكحلا ضعب لاق :لاق « هللا ديبع نب نيسحلا نع -۹

 رعش ول قئاسلا ثحأ ام «مايألاب نظلا نسح ىلإ نكس نم نامزلا ظعاوم
 حالصب كمايأ رضقب لغتشاف «ديعب رفسلاو ءريصق رمعلاو «قئالخلا
 جاعزإلا ةحيص لبق تعمج ال بساكل اب مئاهلا اهي عتمتو «ديعبلا كرفس

 .لوزي اميف ثكملا لقأف رظتنت ام برقأ امف «هنع

 ناك هل باطخلا نب رمع نأ ينغلب :لاق «يروثلا نايفس نع ٠۰-

 . ا هم

۰ 

 هاور :يقارعلا لاق ۲۷۸/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۳1٠/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ )١(

 نبا هركذو «عاطقنا هيفو بب يبنلا باحصأ نم لحر نع نسحلا ثيدح نم يقهيبلا
 ملو رباح ثيدح نم ۹۳/۳ سودرفلا بحاص هرکكذو اغالب ٠۰۲/۱ دهزلا يف كرابملا

 .سودرفلا دنسم ي هدلو هجري
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانک

 رحسلا تاينملاب فاوت دق نكاساشيع كنرغيال

 له نم يبارعأل تلق :لاق «نوراه نب يلع نب رمع نع-۱
 :يندشنأو .ىلب :لاقف ؟دهزلا اذه يف لوقت الأ :-احيصف ناك و - رعشلا

 لهملا كوأش يف اضرتعم ماد ام لمعلا بحني تح كنيقي ححص

 لوطلا لسرت ال نأ كحيو لبق نم هب كيدي ددشاف لوط يف تلسرأ

 هذ قيدصلا ركب وبأ بطح :لاق «ميكع نب هللا دبع نع - ۲

 مكنع بيغ دق لجأ يف نوحورتو نودغت مكنأ هللا دابع اوملعا :لاق

 نلو ءاولعفاف كاك هللا لمع يف متنأو يضقني نأ متعطتسا نإف «هملع

 نأ لبق نم مكرامعأ لهم يف اوعراسف «ىلاعت هللاب الإ كلذ اوعيطتست

 .مکلامعأ ءوس لإ مک درتف «مکلاجآ يضقتت
 كامسلا نبا تعم :لاق «يناهبصألا نب ديعس نب دمحم نع- ٣

 ةرحآلا مالعأ نوظعاولا انغلبي ىقم ىتح :همالك رحآ يف هسلحم يف لوقي

 امف «ةرظان اهيلإ نويعلا نأكو ةفقاو اهيلع انم سفنألا نأكل هللاو تح

 فئاح الو «هترکس نم قیفم الو «هتلفغ نم ظقیتم الو «هتمون نم هبتنم

 مسقأ !؟اظح كنم ةرحآلل لعب امأ ءاحدك هايندل احدك «هتعرص نم

 رانلا تلع دقو ءاملاوهأ لزالزب قتفخت ةمايقلا تيأر دق ول نأ ىلاعت للاب

 نييبنلاب ءيجو «نازيملا بصنو «باتكلا عضو دقو ءاهلهأ ىلع ةفرشم

 دعبأ «ىفلزو ةلزام ذعموي عمجلا كلذ يف كل نوكي نأ كرسل ؛ءادهشلاو
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 لمألا رس رصقو دهزلا باتك

 ءهللاو الك !تاهيه تاهيه ؟لقنتم ةرحآلا ريغ ىلإ مأ ؟لمتعم راد ايندلا

 ظعاولا الف «عفانملا نع بولقلا تلهذو «ظعاوملا نع ناذآلا تمص نكلو

 .عمتسي ام مهفي ظوعوملا الو «عفتني

 لحر لاق :لاق ملعلا لهأ ضعب ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق - ٤

 حبكي م نمو «توفلاب رداب توملل فاح نم هنإ !ينب يأ :هنبال برعلا نم

 .كمامأ رانلاو ةنحلاو « تاعبتلا هب تعرسأ تاوهشلا نع هسفن

 ضعب ىلع لحر لحد :لاق « يمشاهلا لضفلا نب ب سابعلا نع - ٥

 :تايبألا هذه هدشنأف ءافلخلا

 املكف دعت سافنأ كتايح

 هلثم يسمتو صقن يف حبصتف

 ةعاس لك يي كييحي ام كتيمي

 اءزح هب تصقتنا اهنم سفن یضم

 ازا كب ديري ام داح كودحيو

 :انباحصأ نم لحر دشن :ايندلا يأ نبا لاق ۲٠٦-

 ديزي بنذو يضقني رمع

 ليمأتو مامحلا نم بارتقاو

 متح ةينمللو يهالانأ

 اعزج ينم تسيب موی لک

 نإو وهف هتئزر دق خأ مك
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 ديدج ضغ اقبلا لوطل

 دوروم لهنم تمم ثیيح

 دودعم سفنت يتايحو

 ديعب ينم رازملا بيرق ىحضأ



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتنو دهزلا بانك

 دوحجوم ىرولا يف هنم فلحخ يل امف ينم نونملا دي هتسلح

 دیبیس لزنم نعاراجدزا نيديدحلا تاظعاوب يسفنل له

 :بويأ نب دمحم يناهبصألا ديعس نب ميهاربإ دشنأ - ۷

 دحللا ةعاس نم تاعاسلا كبرقت دهملا يف تنأ ذم ناصقنلا ف كتيأر

 دحجولا نم تيكب تلاق نإو كيلع ترصعت نیع دعب نس كحضتس
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 لمألا رصق ةلاسر لالا رمتو دهزلا اتك

 فيوسقلا مذ يف باب

 لمعلاب اوردابو :ه هللا لوسر لاق :لاق بل ةمامأ يأ نع -۸

 «اسيۇم افيوست وأ «اسباح اضرم وأ ءاسلاخ اتوم وأ ءاصغان امره

 :لاق [۲۸:فهکلا] 4 العرف ا ناص ۾ ط :ءازوجملا يأ نع - ۲۰۹

 ج دمامأ رحيل اندا ذي ب :ههظ سابع نبا نع -۰
 ةر رحخۇيو «بنذلا مدقي : لاق [ء:ةمايقلا]

 .صوأ :سيقلا دبع نم لحجرل ليق :لاق «قاحسإ يبأ نع ١-

 دنج «فوس» نأ بتكلا ضعب يف تأرق :لاق «دلاح يبأ نع -۲

 .سيلبإ دون نم

 .هب عدحخ ااط

 ٤ ١~ ام نام 7 ا ی ےس ا ۍ :ةمركع نع 5 4%

 يمليدلا هاورو «فيعض هدانسإ :ينابلألا خيشلا لاق ٠١۸/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجر (۱)

 .ادج فيعض هدانسإو سنأ نع
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتو دشزلا باتك

 مهيب يحط :ءاملعلا ضعب نع كلملا دبع نب ملسأ نع ٠-

 .ةبوتلا :لاق [ءءءاس] 4 نوهتشي ام نيبو

 ؛فيوستلاو مكايإ !بابشلا رشعم اي :لاق «نسحلا نع -

 .لعفأ فوس «لعفأ فوس

 هللا محر :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «نوراه نب ةبتع نع -۷

 همالس هررغي ملو «مكحلا هتبدأو «براحتلا هتمكحأو «ظعاوملا هتهبن اءرما

 سانلا هب عطق امن هيف ام هملعب فيوستلا هنع لحرأو «هكله ىلع هب ىقشي

 .!نولفاغ مهو توملا مهيلع مجهف «مملاحآ ةفاسم

 خأ ىلإ ءامكحلا نم لحر بتك :لاق «يودعلا ركب يأ نع -۸

 لحم هنإف «كبلق نم هناكمإو كسفن ىلع فيوستلا نيمأتو كايإ !يحأ :هل
 يأ تنو «لاحجآلا صقنت هبو «لامآلا عطقت هبو «لالملا لئومو «لالكلا

 «هالعف كيلع كاوهو عمتجاف «كمزع نم تلدأ كلذ تلعف نإ يحأ

 كحراوح نم هافنو «كنع ىلو دق ام ةماسلا نم كندب نم اعجرتساو

 كسفن عفتنت ال كايإ هتعحارم دنعف «ةبحلاو قوشلا هقثوأو «ةفاحخملاو نزحلا

 «رداب مث «ردابف !يحأ يأ «ةحراح عفن ىلإ كبيجت الو «ةعفانب كندب نم

 «كتغب دق رمألا نأكو «كب عورسم كنإف «عرسأو «كب ردابم كنإف

 .هللاب الإ كبو انب ةوق الو «طيرفتلا ىلع تمدنو «عرستلاب تطبتغاف
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 .ةداع ريخلا نإف ءريخلا اودوعت :لاق هل ةريره يأ نع-.. .

 .فوس نم وأ فوس نم فيوستلا ةداعو مكايإ

 :نسحلا نب دومحم دشنأ ٠-

 تيبلا بحاص كريغ لعلو هتنحشو ادهاحج كتيب تنیز

 تيللاو فوسلاب هكالهو ينتيلو فوسب نهترم ءرملاو

 تولاب لح دق هنأكف هب ةرئاس مايألا تناك نم

 توففلا ردابم حاروادغف هرمأ ربدت قف رد هلل

 لهأ “'”عقالت رثكأ نأ ينغلب :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع ١- £

 كايإ :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۲

 .!كيلإ دعي م لاز اذإ هتقو نإف «ريخلا لعف نم هب مهت امل فيوستلاو

 كنإف «فيوستلاو كايإ !مدآ نبا اي :لاق «نسحلا نع -۴

 يف تسك امك دغ يف سكف كل ادغ كي نإف «دغب تسلو «كمويب

 .مويلا يف تطرف ام ىلع مدنت م دغ كل نكي ال نإو «مويلا

 نم شيرق نم لحجر لاق :لاق «مشاه ينب لوم رفعج يبا نع ٤-
£ 

 :ةيمأ ينب

 .مالكلا كلذ ءارو هدنع ءيش الو مالکلاب يمري نم :ةعقللا )١(
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 لمألا رصتقو دهزلا باتك

 لعللا تنمام كنع عد

 هيضراع بيشلا لش دق

 توص ريغ رهدلا كب حاص

 ايانلملا يداح ىرتامأ
 عيمج نم رهدلا قرف مك

 يلايللاب نظلا نسحأ نم

 لمألا رصق ةلاسر

 لحألا كسفن نم كبطحخ
 لقألا رزنألا هرمعف
 لظتسم وهللاب تنأو
 لحما هلأطوي كنم

 اولق تيأر رشک نمو
 اولقتساو رادلا هلاولخ
 لعن كالهلل هب تلز

 «ةزانج ىلع ىلص نسحلا تيأر :لاق ‹«ثراحلا نب دمحم نع ٥-

 ةظع نم اه اي !ةظع نم اه اي :لاقف «ربقلا يف علطا مث ءاعبرأ اهيلع ربكف

 ملف ءايندلا حضف توملا نإ :لاق مث !ايح ابلق تقفاو ول -اهب هتوص دمو-

 لضفلا رجهف «اغلبم اتوق اهنم ذحأ اءرما هللا محرف .احرف بل يذل عدي

 .!مكلظأ دق مويلا كلذ نأكف «هتجاحو هرقف مويل

 فحخي نمو «مونلا ربلا عنم :نولوقي اوناك :لاق «نسحلا نع-١

 0 .ميدي دی

 :بويأ نب دمحأ هللا دبع وبا دشنأ -۷

 عوكر لضف غارفلا يف منتغا

 مقس ریغ نم تیأر حیحص مک

-VT4۔_ 

 هتغب كتوم نوكي نأ عف



 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتو و دهزلا باتك

 :راصنألا نم لحجر يندشنأ :لاق «يريمنلا ةعزح وبأ دشنأ -۸

 هيحولا راصقلا كتاعاس عراو هيشعو ةودغ توملا ركذا

 هينللا الإ كاذ دعب لمف ضرألا لمحت ام لك تلن دق كبه

 سلجم هل هڪ لبح نب ذاعم ناک :لاق ‹«رمعم نب نوع نع -۹

 اوقتا -لحر مكلكو- !لحرلا اهيأ اي :لوقيف «هباحصأ نم سان هيف هيتأي
 -توملا ىنعي- كلك هللا ىلإ مكسفنأ اوردابو «هللا ىلإ سانلا اوقباسو هللا

 .دحأ مكفرعي الأ مكر ضي الو «مكتويب مكعستلو

 دبع نب رمع ىلإ نسحلا بتك :لاق «رمعم نب نوع نع-٠
 رمع هباجأف .تام دق توملا هيلع بتك نم رحآب كنأكف ؛دعب امأ :زيزعلا

 .لزت م ةرحآلابو «نكت م ايندلاب كنأكف ؛دعب امأ :زيزعلا دبع نبا

 دارأ اذإ عساو نب دمحم ناك :لاق «حبألا ىح نب دامح نع -۱

 نوكت نأ اهلعلف !هللا مكعدوتسأ :هعجضم ذحأي نأ لبق هلهأل لاق ماني نأ

 .مونلا دارأ اذإ هبأد اذه ناكف .اهنم موقأ ال يتلا يتينم

 :ةناشع وبأ نوراه نب دمحأ دشنأ ۲١-

 هلاثمأب ايندلا تبعالت دق مک هلامآب ايندلا فرع نم سؤب اي

 هلابقإو اهيف هرابدإ لوطب هتينم ايندلا ىلع حلملا ىسني
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 لمألا رصت ةلاسر لمالا رصقو , دهزلا باتک

 لأس يميلسلا ءاطع تعم :لاق «نوميم نب ىسوم نع-۳۴

 عم ءاسنلاو ايندلا ىلإ نوحرشني ءايبنألا تناكأ !ديعس ابأ اي :نسحلا

 ام هتلأس الأ :ءاطعل تلقف .هدابع يف كئارت هلل نإ «معن :لاق ؟هللاب مهملع

 .هلس :هل تلقو «هتربحأف «رانيد نب كلام تيقلف !هتبه :لاق ؟كئارتلا

 ام هلس :تلقو .تکسو «هربخأف یاطع هلأس امک هلاسف «هیقلف

 .كيفكأ :لاقف «هل تلقف ‹يحانلا ةديبع ابأ تيقلف !هباهأ :لاق ؟كئارتلا

 اموي نسحلا ركذف .ينفعا :لاق نسحلا دنع انرص املف «يعم لبقأو

 م كلذ الولو «نايسنلاو لمألاو لحألا ؛هقلح يف كئارت هلل نإ :اثيدح

 .ءاسنلاو ايندلا ىلإ هللاب ملعلا لهأو نويبنلا حرشني
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 هنم اوم ذ امو ءانبلا باب

 اهلك ةقفنلا» :يي هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ٤-

 .'(هيف ريخ الف ءءانبلا اذه الإ هللا ليبس يف

 قفنأ ام لك» :لاق يب ىبنلا نع ف هللا دبع نب رباح نع -

 . (ةيصعم وأ «ناينب ةقفن الإ ءانماض اهفلخ هللا ىلعف ةقفن نم دبعلا

 يف دبعلل كرابي م اذإ» يي هللا لوسر لاق :لاق هل يلع نع ١-

 .(نيطلاو ءاملا يف هللا هلعج هلام

 :لاق يي هللا لوسر نأ ؛ه يراصنألا ريشب نب دمحم نع -۲۷

 .“«نيطلاو ءاملا يف وأ «ناينبلا يف هلام قفنأ اناوه دبعب هللا دارأ اذإ»

 )١( يذمرتلا هحرحخأ ٠١٠/٤ لماکلا يف يدع نباو ۳۹۳/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۳۳/۳

 ةبولقم هثيداحأو ناميلس نب رفز هيف :يدع نبا لاقو .بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق
 جرحخأو .هفعض عم هثيدح بتكيو هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو نعملا ةبولقم.دانسإلا

 يراخبلا ١/ ۲٠٤۷يف رجؤي لجرلا نإ :حيحص وهو مهضعب هعفرو بابخ ىلع افوقوم
 .بارتلا اذه يف الإ اهلك ةقفنلا

 ٩. :مقر فورعملا عانطصا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)

 ٠٤١/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۳۹٤/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۲)
 تاقفلا يف نابح نباو ۳۸١/۸ طسوألا يف يناربطلاو ۲۲/۳ محعملا ق عناق نبا هحرحخأ )٤(

 يف يقهيبلاو ٠٠٠/١ سودرفلا يف يمليدلاو ۱۸١/١ ةفرعملا يف ميعن وبأو ٥

 .دنسع. سيلو لسرم اذه :نابح نبا لاقو .هفرعأ مل نم هيف :يمثيملا لاق ۳۹٤/۷ بعشلا
 ص
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا بانك

 عنمف «لام هل ناك اذإ لحرلا نإ :لاق «يميتلا ميهاربإ نع -۸
 اهلك هتقفن يف رحؤيل دبعلا نإو ءنيطلاو ءاملا يف هقفني نأ ىلع طلس «هقح

 قرط نم قيرط يف 5 يبلا عم تررم :لاق هه سنأ نع -۹
 :لاق .نالفل :ليق «؟ةبقلا هذه نمل» :لاقف «نبل نم ةبق ىأرف :لاق «ةنيدملا

 ءانب يف وأ دجسم يف ناك ام الإ «ةمايقلا موی هبحاص ىلع لک ءانب لک نإ امار

 :تلق :لاق (؟ةبقلا تلعف ام» :لاقف ءاهري ملف رم م :لاق «وأ وأ دجسم

 . اهلا هه ر» :لاقف .اهمدهف ‹ءاهبحاص غلب

gg 

 ضرغ ريغل ءانبلا ناك اذإ يأ :ناينبلا يف هلام قفنأ .ينابلألاو يطويسلاو يرذنملا هفعضو

 دعوتملا وه كلذو «ةجاحلا ىلع داز وأ «هنع يهنم لعف وأ «بحاو كرتل ىدأ وأ « يعرش

 ةالصلا هيلع ىسيغ لاق اذمطو رارشألا الإ اهرمعي الو رارق رادب تسيل ايندلا نأل هيلع
 نيطلاو ءاملا يف :هلوق ةدئاف ام :تلق نإف ؛اهورمعت الو اهوربعاف ةربعم يه اغنإ :مالسلاو
 فرحلا بابرأ ةرجأ ناينبلاب دارأ هنأ رهاظلا :تلق ؟هب ىفتكا الهو ناينبلا يف :هلوق دعب

 :اولاق «هتالآ يفو ءانبلا ةرحأ يف هقافنإ دارملا نوكيو نؤملا نمن نيطلاو ءاملابو «ررقت امك

 ىلع هلاثمأو هينابل ءارغإ هنأل هيلإ رظني ال نأ فرشم فرحزم ءانب ىلع رم نمل يغبني الو
 ىوقتلا لهأ نم ءاملعلا ددش دق :فشاكلا يف لاق ءهيلإ سانلا رظنيل لعف اغنإ وه ذإ كلذ

 ؛كلذ ريغو بكارملاو سابللا يت ةقسفلا ددعو ةملظلا ةينبأ نع رصبلا ضغ بوحو يف
 مه يرغملاكو «مهضرغل لصح هيلإ رظانلاف «ةراظنلا نويعل ءايشألا هذه اوذختا اغنإ مهنأل

 .اهذاختا ىلع

 يف ءايضلا هححصو ۳۰۹/۷ یلعی وبأو ۳٠۰/٤ دواد وبأو ۳۲۰/۲ دما هجرحأ (۱)

 .يقارعلاو دواد وبأ هدانسإ دوحو ۲۹۲/۷ ةراتحملا
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتک

 ءاحملا :نانيمأ نئ - لک عم :يل 4ظ رمع لاق :لاق «ةداتق نع - ٠

 .ناينبلا الإ فلحخت ةقفن لك :لاق «ةبتع نب ناميلس نع -۲ ٤١

Y۲ىلع يعم رفنو انأ تلحد :لاق هبط و يلهابلا ةمامأ يبأ نع -  

 نمؤملا قفنأ ام» :لوقي ج هللا لوسر تعم :لاقف هل ترألا نب بابح

 .(بارتلا يف ةقفن الإ ءاهيف رجأ الإ ةقفن نم

 ةعاسلا موقت ال» كي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع - ۳

 ."(ناينبلا يف سانلا لواطتي قح

 نمل» :لاقف «ةفرشم ةبق ىلع ي ىبلا رم :لاق 4ف سنأ نع ٤-

 موي هبحاص ىلع لابو ءانب لك نإ» :لاقف .راصنألا نم لحرل :تلق «؟هذه

 .(!هللا هحر» : يبلا لاقف ءاهمدهف «لحرلا غلبف «الإ ةمايقلا

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هحرحأ ٤/٥۷ :ثيدحلا ةيشاح يف هرظنا ٠٠١.

 ٠٠٠٥/٦. يراخبلا هحجرحخأ «حيحص ثیدح (۲)

 نب ىسيع هدانسإ يف ۲۲٠/٤: حابصملا يف يريصوبلا لاق ٠۳۹۳/۲ ةحام نبا هحرحخأ (۳)

 .تاقث دانسإلا لاحر يقابو ءهقثو نم الو هحرح نم رأ م « ىلعألا دبع
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 لمألا رصق ةلاسر لالا رصتقو دهزلا باتک

 ههذو ءانسلا باب

oينبأ انأو كلب يبنلا يب رم :لاق كط ورمع نب هللا دبع نع -  

 نم عرسأ رمألا نإ ؟اذه ام !ورمع نبب هلا دبع اي» :يل لاق "اصح

 ١ كلذ

 هلا لوسر دهع ىلع يدي ءانب تيښ :لاق 4ظ رمع نبا نع - 4٦

 "دحأ هيلع ينناعأ ام «سمشلا نم ينلظيو «رطملا نم يننكي هَ

 ىشغم ديرج نم تارجحلا تيأر :لاق «سیق نب دواد نع - ۷

 ل

 باب ىلع تفقو مث :لاق .كلذ وحنو عيسلاو نامشلا نيب هكمسس نظار

 .برغملا لبقتسم وه اذإف «ةشئاع

 يف ي يبلا جاوزأ تويب لحدأ تنك :لاق «نسحلا نع -۸

 .!يديب اهفقس لوانتأف هڪ و نامثع ةفالح

 .رجشل ثلا وأ بصقلا نم تيبلا :صخلا (1)

 هححصو ۳٣۰/٤ دواد وبأو * ٤ يذمرتلاو ٠٥٦ :بدألا يق يراخبلا هجرحأ (۲)

 .۲۹۲/۷ نابح نباو يذمرتلا

 .۲۳۲۱/۰ يراخبلا هحرحخأ «حیحص ثيدح (۳)
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 لمألا رصقو دهزلا باتک

 قوف ناينبلا نم نب نم» :و يبلا لاق : لاق ہی د هللا دبع نع - ۲۹

 ٤ ”«ةمايقلا موي نيضرأ عبس نم هلمحي نأ فلك ؛هيفكي ام

 وهو 4ظ ترألا نب بابح انيتأ :لاق «مزاح يبا نب سيق نع س۰

 «بارتلا يف هقفني ائيش الإ ءيش لك يف رجؤي ملسملا نإ :لاقف اطئاح ينبي
 . "هب توعدل توملاب اوعدن نأ اناهن جيي ىبلا نأ الولو

 .نيطلا ىلع طاس هلام ةاكز عنم نم :لاقي ناك :لاق «ةداتق نع ١-

 :لاق هنم دبال ءانب نع ميهاربإ تلأس :لاق «بتكملا ديبع نع -۲ ۲

 .رزو الو رجا ال

 عبس قوف هءانب لحرلا عفر اذإ :لاق «رامع يبا نب رامع نع -۳

 .؟نيأ ىلإ !نيقسافلا قساف اي :يدون «ع رذأ

 فلأ هموق يف ظا حون ثبل :لاق «يقرلا رحاهملا يأ نع ٤-

 .!ادغ تومأ «مويلا تومأ

 بعشلا يف يقهيبلاو ٥١٠/١ سودرفلا يمليدلاو ٠١١/٠١ ريبكلا يف يناريطلا هجرحأ )١(
 اذهو حضاو نب بيسملا هيف :يرذنملا لاقو .عاطقناو نيل هيف :يقارعلا لاق ۷
 هقثو حضاو نب بيسملا هيف :يمثيملا لاقو .عاطقنا هدانسإ يقو هيلع ركنأ امم ثيدحلا

 .دانسالا اذهب هل لصأ ال لطاب ثيدح اذه :متاح يبأ نبا لاق .ةعامهج هفعضو يئاسنلا

 ٤۷/٥ ۲٠. يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۲)
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتك

 مهيبأل حون ونب لاق :لاق «يمشاهملا اص نب ليعاممإ نع ٠-

 .كدلولو كل نباف ءافنأ ايندلا نم تفنأتسا دق كنإ :-ةميح نبي هوأرو-

 :ريثك هل ةميخلاف «عقوتي ام توملا نم عقوتي يذلا نإ :لاقف

  - ۲٦بصق نم اتيب ااا حون ینتبا :لاق «درولا نب بيهو نع ‹

 .تومب نمل ريثک اذه :لاق ؟اذه ريغ تینب ول :هل ليقف

 :هل ليقف .هيف نكسي تيب هل سيل هللا ىلإ مهوعدي اماع نيسم الإ

 هاتأ تح .تومأ ادغ «تومأ مويلا :لاق .كنكي اتيب تذختا ول !هللا يبن اي

 .اتيب ذختي ملو توما

Ye0۸تذختا ول : ا ىسيعل ليق :لاق «قاحسإ نب ثعشأ نع -  

 .انلبق ناک نم ناقل انیفکی :لاق ؟اتیب

 الأ :هل ليقف ءاتيب لا ىسيع ىنب ام :لاق «ةرسيم نع -۹

 .هب ركذأ ايندلا نم ايش يدعب كرتأ ال :لاق ؟ينبت

 ينب ءايبنأ نم يبن ىلإ هللا ىحوأ :لاق «سينحخ نب ركب نع -۰

 ال هللاو :اولاقو ءاهولقتساف «ةنس ةئامعبرأ كموق رامعأ نأ ؛ليئارسإ

 اودبعتو «مايخلا اوبرضف ءارحصلا ىلإ اوحرخف .تويبلا فوقس انيوأت

 .اولسانتي م مهنإ :لاقیف ءاوتام یتح
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 رمف «ةطسب ردق انكسم هيض ءادردلا وبأ ىنب :لاق «تباث نع ١-

 رمأ نأل ؟اهبارح يف هللا نذأ دق اراد رمعت ؟اذه ام :لاقف هلظ رذ وبأ هب

 .!اذه يق كارأ نأ نم ىلإ بحأ ةرذع يف اغرمتم كب

 وهو ناورم ىلع 4ظ ةريره وبأ فقو :لاق «ليلسلا يبأ نع -۲

 هلمأو ءاديدش اونبا !سودقلا دبع ابأ كيلع مالسلا :لاقف «هل اتيب ينبي

 .هللا دعوملاو «مضقنسف اومضحاو «اليلق اويحأو «اديعب

 ثمد له اي :لاق 4ظ ءادردلا يبأ نع ةويح نب ءاحر نع -۳

 مكارأ يل ام :لاقف «هيلإ اوعمتحجاف :لاق .حصان مكل خأ لوق ىلإ اوعمتسا

 ؟نوکر دت ال ام نولمأتو ؟نولکأت ال ام نوعمحتو ؟نونکست ال ام نونبت

 حبصأف «اريثك اوعمج و ءاديعب اولمأو ءاديدش اونب مكلبق ناك نم هنإف

 .اروبق مهنكاسمو «اروب مهعمججو «ارورغ مهلمأ

 نم جرح طظ ءادردلا ابأ نأ ؛يمخللا ديزي نب سوأ نع ٤-

 تينبو ءارجش تسرغو «ءاهراهنأ تقش دق '”ةطوغلا ىلإ رظنف «قشمد

 اولبقأ املف !قشمد لهأ اي !قشمد لهأ اي :لاقف «مهيلإ عحرف ءاروصق

 «نولكأت ال ام نوعمحت -تارم ثالث- ؟نويحتست الأ :لاق «هيلع

 مکلبق ناک دق هن الأ !نونکست ال ام نونبتو «نوکر دت ال ام نولمأتو

 .قشمد ةطوغ وهو رجشلاو ءاملا ريثك ماشلاب عضوم )١(
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا د رصتو دز باتک

 حبصأف «نوقثويف نونبيو «نوليطيف نولمأيو «نوعويف نوعمجي لورق

 اداع نإ لآ !اروبق مهزانم تحبصأو «ارورغ مهلمأ حبص أو «اروب مهعمج

 داع لام ينم يرتشي ي نمف الأ ءالاومأو امعن نامعو ندع نيب ام تألم

 .؟نیمهردب

 نإ :لاق «ةلهسو “”صاصح ذعموي يجلا تايبأو :لاق «يحلا نم سان -

 .ربكلا ىلع نوبذعي ال موق تايبأل هذه

 ینب الحر نأ لظ د باطخلا نب رمع غلب :لاق «نايفس نع - 11

 دیری :لاق .نوعرف لثم ةمألا هذه يف نأ بسحأ تنك ام :لاقف «رحآلاب

 .[٣«:رفغ] 4 احرص ىل با » :هلوق

 ىلإ بتك لف باطخلا نب رمع نأ ؛ةلظنح نب ديعس نع -۷

 .-رجآلا ينعي- خوبطملا نبللاب اونبي نأ مهاهني ةفوكلا لهأ

 له :رجآلا ءانب نع لأسي لاحدلا نأ ىنغلب :لاق «نايفس نع -۲۸

 .؟دعب رهظ

 ىنتبا ط ءادردلا ابأ نأ رمع غلب :لاق «دعس نب دشار نع -۹

 اميف ةيافك كل ناك ام !ريوع اي ؛دعب امأ :هيلإ بتكف «صمحم افينك

 .بصقوأ رجش نم تيب وهو صح عمج (۱)
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 لمألا رصق ةلاسر ۰ لمألا رصقو دهزلا باتك

 ذه يباتك كاتأ اذإف ءاهبارخج هللا نذأ دقو ايندلا نييزت نع مورلا تنب

 .اذهب هبقاع :نايفس لاق .قشمد ىلإ صم نم لقتناف

 نيترحلا نيب فقو ي باطخلا نب رمع نأ ؛باهش نبا نع ٠-

0) fe ٤ : n elel ° -دمر جضنأ اذإ ىقح كوحأ ىوش :لاقف -نالفل ناراد امهو . 

 «ينع نم خيش ينثدح :لاق «ملسم نب حڂلاص نب هللا دبع نع -۱

 نإ :لاقف «هيبأ نع اهثرو هل اراد ينتبي لحر ىلإ يمايلا ديبز رظن :لاق
 ايحتساف :لاق .كابأ تفلحأ دقو اهددجت نأ نع كتينغمو كتيفاك تناك

 .هناينب نع كسمأو قفلا

 ءاقرزلا يبأ نب ديز تعم :لاق «يماشلا ةتابن نب عرشم نع -۲

 لاقف ءايلاع هل ءانب يني لحر ىلإ رظن هنأ ؛ءاربكلا نم لحر نع ركذي
 .سانلا لحر ثيح تلزن !اذه اي :هل

 هئابآ نع اراد يحلا نم ىتف ثرو :لاق «رذ نب رمع نع -۳

 :هل ليقف «همانم يف أف ءاهديشف اهانتبا مث ءاهمدهف «هدادحأو

 تاومألا اونكاس كراد بابرأ ىرت دقف ةايحلا يف عمطت تنك نإ

 تاوصألا تدابو رايدلا تلح مهركذ مراكألا نم سحت نأ

 .!هسفن ىلع لبقأو عنصي ناك امم ريثك نع كسمأف ءاظعتم ىتفلا هّللاو حبصأف

 .هعطقي وأ ةنملاب هدسفي مث فورعملا عنصي يذلل برضي لثم وه :ريث ألا نبا لاق )١(
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 لمألا رصق ةلاسر ۰ لمألا رصقاو دهزلا باتك

 ةرصبلا لهأ كولم نم الجر نأ ؛يلهملا دابع نب دابع نع ٤-

 تشرفف اهب رمأو ءاهديشو اراد ىنبف ناطلسلاو ايندلا ىلإ لام مث «كسنت
 نولحدي اولعجف «سانلا اعدو «اماعط عضوو ةدئام ذختاو «تدحنو هل

 مث «كلذ نم نوبجعتيف «هناينب ىلإ نورظنیو «نوبرشیو نولکأیف «هيلع

 مث «سانلا نم غرف تح امايأ كلذب ثكمف :لاق .نوقرفتيو هل نوعدي

 دقو «هذه يرادب يرورس نورت دق :لاقف «هناوخإ ةصاحخ نم ارفن سبح

 امايأ يدنع اوميقأف ءاهلثم يدلو نم دحاو لكل ذختأ نأ يسفن ينتدح

 اوماقأف .يدلول ءانبلا اذه نم ديرأ اميف مكرواشأو «مكثيدحب عتمتسأ

 نأ دیر فیکو «هدلول ينبب فیک مهرواشیو «نوبعلیو نوهلی امایآ هدنع

 ىصقأ نم لوقي الئاق اوعم” ذإ «مهومه ف ةليل تاذ مه انيبف :لاق .عنصي

 :رادلا

 بوتكم توملا نإف ننمأت ال هتينم ىسانلا ينابلا اهيأ اي

 بوصنم لامآلا یدل فتح توم اف اوحرف نإو اورس نإ قئالخلا ىلع

 بوحلا رفغي اميك كسنلا عحارو اهنكست تسل ارايد نينبت ال

 نم اوعم ام مهعارو «اديدش اعزف هباحصأ عزفو «كلذل عزفف :لاق

 نودحت لهف :لاق .معن :اولاق ؟تعمس ام متعم“ له :هباحصأل لاقف !كلذ

 اهارأ امو «يداؤف ىلع ةكسم هللاو دحج :لاق ؟رحت امو :اولاق ؟دجأ ام

 مهيلع لبقأ مث «ىكبف :لاق .ةيفاعلاو ءاقبلا لب ءالك :اولاق !توملا ةلع الإ

 ۷01¥ ۔



 لما رمت اسو لمألا رصتو دهزلا با باتک

 نم تببحأ ام انرم :اولاق ؟مكدنع يل اذامف «يناوحخإو يئالحأ متنأ :لاقف

 :لاق مث «تحرحأف يهالملاب رمأ مث «قيرهأف بارشلاب رمأف :لاق .كرمأ

 ‹«يبونذ عيمج نم كيلإ بئات ينأ «كدابع نم رضح نمو كدهشأ ينإ مهللا

 يلع متت نأ ينتلقأ نإ لأسأ كايإف «يتلهم مايأ تطرف ام ىلع مدانو

 يبونذ يل رفغت نأ كايلإ ينتضبق تن نإو «كتعاط ىلإ ةبانإلاب كتمعن
 توملا «توملا :لوقي لزي ملف «رمألا هب دتشاو :لاق !يلع كنم الضفت

 ىلع ضبق هنأ نوري ءاهقفلا ناكف .هسفن تحرح ىتح «هللاو توملا «هللاو

 .!هللا هر ةبوت

 ىلإ موي تاذ عيطم نبا رظن :لاق «درولا نب بيهو نع -

 ءارورسم كب تنكل توملا الول هللاو :لاقو ىكبف «ءاهنسح هبجعأف «هراد

 ءاكب ىكب مث :لاق .اننيعأ ايندلاب ترقل روبقلا قيض نم هيلإ ريصن ام الولو
 .!هتوص عفترا تح «ادیدش

 الو «ةرجآ ىلع ةرجآ 4ط يلع ىنب ام :لاق «نايفس نع ٦٣-

 يق اتيب هلظ دوعسم نب هللا دبع ىنب :لاق «ليذهلا يبأ نبا نع -۷

 «ادیدش تینب :لاق ؟یرت فیک :لاق ی رسای نب رامع اعدف «هراد

 .ابيرق تومتو «اديعب تلمأو
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 لمألا رصقو دهزلا باتك
3 SSA 

 لمألا رصق ةلاسر

 ةعاسلا موقت ال» ي هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۸

 .«ناينبلا يف سانلا لواطتي ىتح

 ىلع وأ يبكنم ل هللا لوسر برض :لاق 4ظ ةريره يبأ نع -۹

 نأ هللاب كذيعأو ءاثالث تكردأ نإ تنأ فيك !ةريره ابأ اي» :لاقف «يذحف

 ةرامإو «ناينبلا لوط» :لاق ؟يمأو تنأ يبأب يه ام :تلق «مهكردت

 ."(«نامزلا ةدشو «نايبصلا

 تاذ لل هللا يبن انل لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةنوميم نع ٠-

 «ناينبلا فرشو «ةنيزلا ترهظو «مدلا كفسو «نيدلا جرم اذإ متنأ ام» :موي

 ."«تيبلا قرحو «ناوخإلا تفلتخاو

 لوقت ام :لاقف .هنزح ىلع مظكي ال هنإف «لعفت ال :هل لیقف «هئانب نع

 هّللاو ‹«تفرسأ دقف كلام نم هتينب تنك نإ ؟لوقأ ام :لاق ؟اذه يئانب يف

 ال هللاو « هللا تنح دقف هللا لام نم هتينب تنك نإو «نيفرسملا بحبي ال

 .۲۲۹ :مقرب هجيرخت مدقت ‹«حیحص ثيدح (۱)

 ٩ /۳٤۷. سودرفلا يف يمليدلا هحرحأ «ةريغملا نب ناميلا فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)

 هلاجر :يمثيملا لاق ٠١/۲١ يناربطلاو ۲۳۳/١ دمحأو ٤٦۰/۷ ةبيش يبأ نبا هحرحأ (۳)

 .تاقث
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا وصتو دهزلا باتك

 .نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :دعس نبا لوقي :لاق .نينئاخلا بحب

 نب كلما دبع ىلإ لحر لحد :لاق «سنأ نب كلام نع-۲
 دبع هل لاقف «هبجعأ هنأكف «فرحزم هل تيب ىلإ رظني لعجف «ناورم

 ال :لاقف ءةنيل ةمل هنم كلذ قفاوو :كلام لاق ؟ىرت ام كبجعأ :كلملا

 دق هربق اذه مث «ةنس نيعبرأ اريمأ ناك “دنه نبا نإف ءارثك كبجعي

 .!ةحيش هيلع تتبن

 ةرحخآلا لهأ امأو «كورغف ايندلا لهأ امأ !نيقسافلا قسفأ اي انرظن

 .!كوتقمف

 ‹ةفرغ ىب 4ط بلطملا دبع نب سابعلا نأ ؛ةيلاعلا يبأ نع ٤-

 ؟هللا ليبس يف اهنمن قفنأ وأ !هللا لوسر اي :لاقف «اهقلأ» :ئ يبلا هل لاقف

 ."«اهقلأ» :لاق

 قوف سيق نب فنحألا دعص :لاق «ورمع نب عاقعقلا نع ٥-

 )١( نايفس يبأ نب ب ةيواعم ينعي 4.

 .ةيشاملا اهاعرت ةيلهس ةتبن (۲)

 يف يقهيبلاو يناربطلاو ١١١/١ للعلا يف متاح يبأ نباو ٤۹٥ ليسارملا ق دواد وبأ هجرحأ (۳)
 لاجر هلاحرو لسرم :ىمشيملا لاقو .دانسإلا ديح لسرم :يرذنملا لاق ۳۹١/۷ بعشلا

 ۰ .حيحصلا
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 ريغب يراج ىلع تلخد !ةءوس !ةءوس :لاقف «هراج ىلع فرشأف «هتیب
 .ادبأ تيبلا اذه قوف تدعص ال ؟نذإ

 تيأرف «قلط مأ ىلع تلحد :لاق «يمورلا هللا دبع نع ٦-

 ؟اريصق كتيب فقس ىرأ يل ام !قلط مأ اي :اه تلقف ءاريصق اهتيب فقس

 رش نم هنإف «مكء انب اوليطت ال :انيلإ بتك بط باطخلا نب رمع نإ :تلاق

 .مكمايأ

YAYلاقف «ةبق ىلع هللا لوسر رم :لاق د كلام نب سنأ نع : 

 موي هلهأ ىلع لابو ءانب لك» :لاق .نالفل :تلق «؟ةبقلا هذه نمل !سنأ اي»

 تيقلف :هل سنأ لاق .هديب لاقو «تيب وأ «هيف هللا ركذي دجسم الإ «ةمايقلا

 ملأ !سنأ اي» :لاقف دعب كيب يبلا رمف  اهضوقف «هتربحأف «ةبقلا بحاص

 ‹ تلق يذلاب اهبحاص تربح ينكلو «ىلب :تلق (؟ةبق ناكملا اذهب نكي

 ."(!هللا هجر هل ام هللا هجر هل ام» :لوقی لعجف :لاق .اهضوقف

 ةقفن لك هي هللا لوسر لاق :لاق «ميهاربإ نع ةزمح يأ نع -۸

 هتميهب ىلعو «هقيدص ىلعو «هلايع ىلعو «هسفن ىلع اهيف رجؤي ملسملا اهقفني

 تلقف "(هللا هجو هب يغتبي دجسم ءانب -نوکي نأ الإ ينعي 4٠ ءانب يف الإ

 .اهازأو اهمده يأ (۱)

 ۲۲۳٣ :مقرب هجرخت قبس (۲)

 ۷۸/١. يرامغلل يوادملا رظناو ۳۹٠/۷ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ «فيعض لسرم (۳)

Vo. 



 لمألا رصق ةلاسر لالا د رصتاو دهزلا باتک

 .رزو الو رحأ ال :لاق ؟افافك ءانب ناك نإ تيرا :ميهاربإل

 هللا لوسر ىنب امل :لاق «نسحلا نع ملسم نب ليعامإ نع -۹

 ربغا تح «نبللا لوانتي مهعم وهو «هباحصأ هيلع هناعأ «دجسلملا يي

 امو :نسحلل انلقف :لاق «یسوم شیرعک اشیرع هونبا» لاقف «هردص
 .-فقسلا ينعي- شيرعلا غلب هدي عفر اذإ :لاق ؟ىسوم شيرع

 الإ ءهل ال هبحاص ىلع وهف ؛ءایر ءانب لک :لاق «ةداتق نع - ۰

 .هيلع الو هل ال وهف ؛ءاير دحاسملا ىنب نم

 ناك ام الإ نمؤملا هيف رحؤي ءيش لك :لاق «قورسم نع -۱
 .بارتلا يق

 ىلع رم یل لإ رم نب ىسيع نأ هغلب هنآ ؛سنأ نب كلام نع - ۹۲

 نيأ !برح اي :ىسيع لاقف ءاهراهنأ تعطقتو «اهتويب تبرحخ دق ةيرق
 مهتنمضتو اوداب :هل ليق .بيجأف ءاثالث لاق تح «دحأ هبي ملف ؟كلهأ

 )١( ةببش يأ نبا هجرحأ نسحلا نع السرم ثيدحلا اذه يور  ۲۷٤/١يمرادلاو ٠٠/١

 ننسلا يف يقهيبلا هجرحخأ ةيطع نب ماس ثيدح نم السرمو ٤۳۹/۲ نع السرمو

 دعس نبا هجرحأ يرهزلا ١ لئاضف يف لضفملا هجرخأ دعس نب دشار نع السرمو

 ةنيدملا  ۳١/١دهزلا يف كرابملا نبا هحرحأ رفعج يبأ نع السرمو ٠١/١ نع الوصومو

 قازرلا دبع هجرحأ ءادردلا يبأ ٠٠٤/١ يمليدلاو ٠۲/۳ نب ةدابع نع الوصومو

 يمثيملا) يناربطلا هجرخأ تماصلا ١١/١( ثيدحلا نإ لوقلا ةلجو :ينابلألا خيشلا لاق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نسحلا ةجرد ىلإ يقتري لوصوملاو نيحيحصلا نيلسرملا ع وجع
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا ر رصتو دهزلا بانک

 دحلا دجلاف «ةمايقلا موي ىلإ مهقانعأ يف دئالق مهامعأ تراصو «ضرألا

 .!یسیع اي

 نارمع نأ يمأ ينتثدح :لاق «يملسلا رضنلا نب رفعج نع -۴۳

 لاقف .هتنازخل ةفرغ الإ ذحتي مل هنأو «فرغلا هركي ناك هه نيصحلا نبا

 .سانلا ىلع فرشي نأ ةهارك :رفعح

 يبنلا هل لاقف «ةفرغ بط سابعلا ىنب :لاق «ةيلاعلا يبأ نع ٤-

 يق اهنمت قفنأ :لاق «اهقلأ» :لاق ؟هللا ليبس يف اهنمن قفنأ :لاق «اهقلأ» :ي

 . ھا ليبس يف اهنمث قفنأ :لاق (اهقلأ» :لاق .؟لل لیبس

 :لاق [«:رفغ] 4 حص یل ااو :هلوق يف «ميهاربإ نع ٥-

 يف هولعجيو «رجآلاب اونبي نأ نوهركي اوناك :ميهاربإ لاق .رحآلاب هانب
 هَ

 .ربق

 ترمأ ول :هل اولاق نميلا يلط د داعم مدق امل :لاق ‹«سواط نع - ۲۹٦

 يرهظ ىلع هلقنأ نأ هركأ ينإ :لاق ؟ادجسم تينبف «لقنف رجشو رخصب

 .ةمايقلا موي

 .۲۸۱ :مقرب هجیرخت قبس (۱)
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 لمألا رصفو دمزلا بانک

 اهدیشي هراد ایيناباای

 اهدعوم بارخلا نإف نبا

 اهت بح اهطعت نإ كفن
 اهعفني كاذ ىلع اهناف

 اهتليلو اهموي اهرس نإ

 :ىسوم نب دمحأ دشنأ -۸

 يهاونلا هاهنت سيل لوهج
 اوهمو ابل همويب رسي

 ارمأ تيأرف هرصقب تررم

 اذ نم تلقف ريرسلا قوف ادب

 يراوجلاو دوسأ بابلا تيأر

 اهيف تن راد يا نيت

 اهدوعت يذلا كنم بل طز

 اهدصري نونملا بير نإف

 اهدغاهؤوسي اهابجعأو

 يهاس وهو الإ هاقلت الو

 يهاودلا هدغ يڼو يردي الو
 يهانو رجدزم هيف ابیجع

 يهابلا كلملا كلذ اولاقف

 يهاللا نرسكي نهو نحني
 يهام رداو اهيلإ نکست الو

 ةلبزم ىلع فقو ل هللا لوسر نأ ؛ىمحللا لوميم يأ نع -۹

 اماظعو «ةلبزملا كلت ىلع تيلب دق اقرحخ ذحأو (ايندلا ىلإ اومله» :لاقف

 “)۲ يندلا هذه» :لاقف «ترخن دق

aنأكف ءاهدنع سبتحاف «ةلبزع. رم هبط و رمع نأ ؛نسحلا نع  

 ٠۹. :مقرب ایندلا مذ ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا باتك

 .اهيلع نوصرحتو اهيلع نوكبت يتلا مكايند هذه :لاقف ءاهب اوذأت هباحصأ

 نيب ةسانكو- ةسانكلا هذه نإ :لاق هه ةريره يبأ نع-١

 .مکترحآو مکایند ةکلهم -هیدي

 ءيجيف !ايندلا مكيرأ ىتح اوقلطنا :لاق «بعك نب ريشب نع -۲

 «مهحجاحد ىلإ اورظنا :لوقيف -ةلبزم ذئموي يهو- قوسلا لإ مهب

 .!مهراغو ‹«مهطبو

 اقورسم نأ ينغلب :لاق دوعسم نب هللا دبع نب ةزمح نع-۴

 كيرأ الأ :لاقف «ةفوكلاب ةسانك ىلع هب ىقتراف «هل خأ نبا ديب ذحأ

 ءاهوضنأف اهوبكر ءاهولبأف اهوسبل ءاهونفأف اهولكأ ءايندلا هذه ؟ايندلا

 ( .مهماحرأ اهيف اوعطقو «مهمراح اهيف اولحتساو «مهءامد اهيف اوكفس

 بكر ي قورسم ناك :لاق «رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ٤-

 لمحيف «ةعدق ةريحلاب ةسانك يب يأيف «هفلحخ ينلمحيو «ةعمج لك هتلغب

 .!انتحت ايندلا :لوقيو هتلغب اهيلع

 هلهأو هسفن ىلع لحرلا ةقفن :لاق 4ظ دوعسم نبا نع ٠-

 .ادجسم نوكي نأ الإ ءءانب يف ةقفن الإ «رجأ اهيف هل هتميهبو هقيدصو
 نإف :هل ليقف .هيلع الو هل ال كلذف :لاق ؟افافك ءانب ناك نإف :هل ليقف

 .هيف هل رحأ الو «هرزو هيلع :لاق ؟فافکلا قوف ناک

-V0۹۔ 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتک

 دبع نب رمعل لماع بتك :لاق «يلصوملا بويأ نب رحز نع ٠٦-

 ريمأ ىأر نإف ءانب لزن دق نوعاطلا نإف ؛دعب امأ كيلع مالس :زيزعلا

 :رمع هيلإ بتكف .لعف ىنح ىلإ ةبرحخ ةيرق ىنبأ نأ يل نذأي نأ نينمؤملا

 .!مالسلاو ؛اهلهأ نع اهلسف ةبرخلا تيتا اذإف ؛دعب امأ «كيلع مالس

 ةزانح يف نحو نسحجلا تعم :لاق «دايز نب ماشه نع -_۷

 :لوقي نيح يربربلا قباس هللا محر :لوقي

 [:لاقو ارصق ىنتبا] كولملا نم اكلم نأ ؛دلاح نب ةملس نع -۸

 مهاتأ نميف ناکو .نيهرد هوطعأو هوحلصأف ائيش هنم باع نم اورظنا

 تنك ام :لاق ؟امه امو :اولاق .نانثا نابيع رصقلا اذه يف :لاقف «لحر

 :لاق ؟نابيعلا ناذه ام :لاقف ءهيلع لحدأف :لاق .كلملا الإ امهب ربحا

 ينبن الأ :يض ناملسل ةفيذح لاق :لاق دايز يبا نب ديزي نع ۳۹

 لثم اتيب يل لعجب وأ ؟اكلم ينلعجتل ؟مل :لاق ؟هللا دبع ابأ اي انكسم كل

 هفقسو «بصق نم اتيب كل ينبن نكلو ءال :لاق ؟نئادملاب يتلا كراد

 سعي نأ داك تمن اذإو «كسأر بيصي نأ داك تق اذإ 'يدربلاب

 .يسفن يف تنك كنأك :لاق .كيفرط

 .فورعم تبن (۱)
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 نمحرلا دبع وبأ انيلع مدق :لاق «يكملا برح نب دمحم نع ٠-
 املف «هسأر عفرف «ةكم لهأ هوحو هاتأو «هيلإ انعمتحجاف «دهازلا يرمعلا

 روصقلا باحصأ اي :هتوص ىلعأب ىدان ةبعكلاب ةقدحملا روصقلا ىلإ رظن

 اوركذا !ذذلتلاو معنتلا لهأ اي «ةشحوملا روبقلا ةملظ اوركذا !ةديشملا

 .ماقف «هانيع هتبلغ مث :لاق .بارتلا يف ماسجألا ىلبو ديدصلاو دودلا

 هاتأف «نسحلا دنع اسلاج تنك :لاق «ديزي يأ متسر نع-۱

 ءاهيلإ ترظنف يعم تفح ولف «اراد تينب دق ينإ !ديعس ابأ اي :لاقف لحر

 رادلا ىلإ رظن املف «هعم انمقو «نسحلا ماقف :لاق .ةكربلاب يل توعدو

 تینبو «كراد تبرحأو ءءامسلا لهأ كتقمو ‹«ضرألا لهأ كرغ :لاق

 بناح اذإ «هلزنم ىلإ انيهتنا املف «هعم انعجرو «عحر مث :لاق .كريغ راد

 نأ لبق اذه تينب ول !ديعس ابأ اي :موقلا ضعب هل لاقف «لئام هطئاح

 .!كاذ نم لجعأ رمألا !تاهيه تاهيه لاقف ؟ رخي

 - نسحلا ةحرد ىلع انحدزا :لاق «ناوكذ نب دمحم نع-۲

 انألمف «هيلع انلخدف :لاق !ينب ای هم :لاقف «هنبا انرهتناف -ةثر تناكو

 ناح دق هنأ الول :لاق مث «نوراملا اهيأ مكمالم اونسحأ :لاقف «هحطس

 ىلإ اقوش ءءانبلا مكل انددجل «لاحترا ايندلا نمو «لاقتنا ةرحآلا ىلإ

 «مکیلع نکلو ءانقفش ءانلا ىلع امو «مکیقل یلع اصرحو «مکشیدح
 .مکسفتآ ىلع اوعیراف
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتقو ده زلا ب بانک

 ضعب ىلإ رظنف «نسحلا عم انجرح :لاق «دشار نب دابع نع -۳

 اوبكر «نيدلا اوعضوو «نيطلا اوعفر !هللا ناحبس اي :لاقف ءةبلاهملا ءانب

 فوسف مهرذف نيقاهدلاب اوهبشتو «نيتاسبلا اوذختاو «نيذاربلا

 .!نوملعي

 لسغت يذلا كتيب !رشب اي :مغيض هل لاقف «هثدحأ هل الزام هيريل مغيض

 شيرق نم زوجع تناك :لاق «مكحلا نب نمهحرلا دبع نع ٥-

 اذهب نيضرتأ :اه ليقف «هريغ تيب اه سيل "برس يف يوأت ةكع

 .!؟ريثك تومي نمل اذه سيلوأ :تلاق ؟برسلا

 :نمهحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠-

 ريصاقملا ف دولخب مهل نمف ةديشم ايندلا ق ريصاقم اونب

 للعف انم صرحجبايندلا ىم يذلا لاملااذ رادلا بر دان

 .برعم يسراف «رحاتلا يأ :ناقهدلا عمج )١(
 .ضرألا تحت تيب :ليقو .ضرألا تحت ريفح :برسلا (۲)
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا ر رصتو دهزلا باتک

 :بيحجأف :لاق

 لقتسنا مث ىنملاب هتللع هراد اهاوس راد يف ناک

 :ميهاربإ نب دمهحأ ريغ يندازو :لاق

 لجحألا لح ذإ لاملا ماطح نم ىوح ناك يذلاب عتمبإ

 لحمضاف هيلع سش تعلط لئاز ءيفك ايندلاافغإ

 لحر لاق :لاق «يلجعلا نوميم نب هللا دبع نب ليعامسإ نع -۸

 :لاقف كولملا ضعبل ءانب ىلإ رظنو

 هربع كاذ يف هللاب ىرت سيلا هؤانب ىقبيو ىنبي يذلا تومي

 هرفق مويلا هدعب تحضأ نئادم نب نم نيا هسفن نع الفاغ ايف

 هرم ضرألا ةنيز اونوكي مل ناك ىلبلا ةضرع يف مايألا مهب تمر
 هرك مث ةرك مهيلع ركي مهرايد ىشغي توملا اذه لاز امو

 هرفحو ادحل ضرألا يق مهنكاسم تحبصأف اعيج اهنم مهالحأف

 :يومأ شيرق نم لحر لاقو :ايندلا يبأ نبا لاق -۹

 ردك مهشيع يفق سي مهتيأر ممن بر

 رذحملا مهنعىأندق ارذاح نوشخي سيل
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 ريغ هل توصب مهيف تائداحلا تحاص

 رفحلا ملم ىلإ ر وصقلا نم اولوتف

 :لاق «مادک نب رعسم نع - ۰

 :تلقف

 ربقلا نكسي وأ ناينبلا غلبي امف اهوزن يغبي رادلا ينيب ءرملا ىرت

 ةنتفلا مايأ لجر ناك :لاق «يقوصلا ديز يأ نيکسم نع -۲

 رکف يق وهف «هليل تاب اعرو «هراهن لظ اعرف «نيبابجلاو رباقملا ىلإ جرخي

 هنوعدت يذلا ءانفلا تابارخ ضعب يق ةليل تاذ انأ امنيبف :لاق .ءاكبو

 اهبابرأ نيأ لقفانيزح ةلحد ىلع روصقلاب فق

 امهباطح ربانملا ةاقر د ومهعلا ةالو كولملا نيأ
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتو دهزلا بانك

 اهباحصأ تام دقف كيلإ مهنع مهراثآ كبيجت

 . ىلع ايشغم تطقسو «تدعرأف :لاق

 فيك :ءامکحلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٣۳-

 ىلع الإ قرط عقي سيلو «ةقث وأ نامأ ىلإ ةحراج يل نكستو نيع يل رقت

 :لاق ؟هل تناك نم ريغ ىلإ ةلقتنم لاحو «هنكسي ناك نمم الح دق لزام

 .ىلبلا نم يبيصنل عقوتمو ءالح نم لاح لثم رظتتم اناف

 رر ا ا مرم نہ یسیع تاک لاق ءراتید نب كلام نع 4

 .!؟نیضاملا مهناوخإي كلعف اوربتعي ل فيك

 لاقف «ةبرح ىلع الا ىسيع ع یتا :لاق «رانيد نب كلام نع - - 0

 «يدبع ىيجأ نأ يبلإ هلا ىحرأف ؟كلهأ لعف ام !نييرخلا ةيرحن اي :امه

 .دح هلك هللا رمأ نإف «دجف «اوداب !هلا حور ای :تلاق

 :هلط رمع نبا يناداتف «ةبرخب انررم :لاق «دهاحج نع -1

 :لاق ہی د رمع نبا ينباحأف ؟كلهأ لعفام !ةبرح اي :لق !دهاجج اي

 .مهلامعأ تيقبو ءاوكله

 نم !ىرق اي :لاقف «ةبرخ ةيرق ىلع رم هنأ ؛معن يبأ نبا نع -۷

 .يلبق نم ىلوألا نورقلا برخ ينبرحأ :توص اهنم هباجأف ؟كبرحأ

-¥۷“e 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 فقو هت ءادردلا وبأ ناك :لاق «يدبعلا ديز نب رفعح نع -۸

 ؟كرامع نيأ !ةنيدم اي ؟كناسرف نيأ !ةنيدم اي :لوقي نئادملا باوبآ ىلع

 :لاقف «ةبرحخ ىلع فقو هنأ ؛ينالوحلا ملسم يأ نع -۹

 ةوهشلا تعطقناو «مهامعأ تيقبو اوبهذ ؟كلهأ نيأ !ةبرح اي !ةبرح اي

 .ةبوتلا بلط نم رسيأ بنذلا كرت !مدآ نبا «ةغيطخلا تيقبو

 ةيرقب هبط ءادردلا وبأ رم :لاق ‹تباث يبأ نب بیبح نع - ۰

 تیقبو اوبھذ :هسفن ىلع دري مث ؟كلهأ نيأ !ةبرح اي :لاقف «ةبرح

 .مهامعأ

 تحج رختساف «ينايروملا راد تلحد :لاق ‹يرملا اص نع -

 كلتفط [۲٠لسل] 4 ارملظ اًمب ةيواَح مهوب كلتف) :تايآ ثالث اهنم

 اهل ر ت دَقلَو م [۸٠:ضفض س صقلا] 4 وایلق ا مهدعب م م یکست ل هنکسم م

 رادلا ةيحان نم دوسأ يلع جرحخف [٠ه:رمقلاإ 4 ر ڪم نم لهفة

 .؟قلاخلا ةطححس فيكف «قولخ ةطحخس هذه !لاص اي :لاقف

 ءانه ةفوكلا رود نم رادب تررم :لاق «دهازلا بوبحم نع -۲

 نامزلا كنكااسب يدوي الو نزح كلحدي ال راداي الأ

 دقو «دوسم بابلا اذإف «رادلاب تررم مث هللا ءاش ام مهنع تربغف :لاق
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتک

 بر تام «مهديس تام :اولاق ؟مهنأش ام :تلقف «ةبآكو ةشحو هتلع

 توص انهه نم تعم” نإ :تلقف ‹هتعزرقف «بابلا ىلع تفقوف .رادلا

 دبع اي :تلاقو رادلا نم ةأرما تكبف :لاق .اذکو اذک لوقت يهو ةيراح

 هللاو تعحجرف :لاق .قولخم لك ةياغ توملاو ءريغي الو ريغي هللا نإ !هللا

 :لاقف «ةبرحخ ىلع ا ىسيع رم :لاق كلام نع -۴

 مهامعأ تراصو «ضرألا مهتنمضتو «اوداب :تلاق ؟كلهأ نيأ !ةبرح اي

 .دجف ميرم نب ىسيع «مهقانعأ يف داق

 اهتيأ :ىدانف ةيرقب فون رم :لاق «هيبأ نع يملع دمحم نع -

 .ىرقلا برخم يتبرحأ :لوقت :لاق ؟كبرحأ نم ' !ةيرقلا

 رماعو «اوداب :لوقي م ؟كلهأ نيأ ؟كلهأ نيأ !بارح اي :ارارم يدانيف

 ٠ .رثألاب

 :هانیع تعمد و تايبألا هذهب

 ناسنإ نم نهب سنؤي له ىرت نم لزانم ةيواخح كيدلف
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 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 ناديدلا عتار كرشتف اهيف مهموحل لصم ىلإ ماوا ىرست

 ناوصلا حئافص بارتلا قوف مهراعشو ىرثلا اهب نيرثدتم

 نادتم الو برتقم ريغ يف ىلبلا ةلزامب اووثو ىرثلا اونكس

 ناميلس نأ نيثدحلا ضعب معز :لاق «سنأ نب كلام نع-۷

 :بوتكم هيلع اذإف «رصق ىلع رم كا يبلا

 هانلفق ر _صقلا ىلإ رخط صا ىرق نمانحجرحخ

 ؟انهه تنأ ىتم ذم :لاقف اا ناميلس هادانف رسن رصقلا ىلعو

 «امهنیب ضرأ ف نالحر حاشت :لاق «رکب يبا نب دمحم نع -۸

 ىوس روع ةئام امكلبق ينكلم دقل هللاوف ءامكلسر ىلع :ضرألا تلاقف

 .!ءاحصألا

 هل يلع عم سانلا لحد امل :لاق «شايع نب ركب يأ نع -۹

 :هباحصأ نم لحر لثمت «نئادملا

 داعيم ىلع اوناک اغأکف مهراید ناکم ىلع حایرلا ترج

 دافنو ىلب ىلإ ررصي اموي هب ىهليام لكو ميعنلا اذإو

- VA - 



 لمألا رصت ةلاسر لمألا رصقاو دهزلا باتک
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 نم اوڪ رت رکو :هلا لاق امک لق نکلو ءاذکه لقت ال هل يلع لاقف

 2: نیهکف اھیف ا ہئاک ةمعنو ہیرک ماقمر

 اوناك موقلا ءالؤه نإ «-ءءداسدإ 4 < نيرخاء اسرق اهتقروأو كلذ
 مهب تلحف ؛مرحلا اولحتسا موقلا ءالؤه نإ «نيثوروم اوحبصأف نيثراو
 .مقنلا مكب لحتف ؛مرحلا اولحتست الف «مقنلا

 مث ‹قرسيو نوخيف «مهدحأ لمعتسي :لاق «نسحلا نع ٠-

 نوحخأ ايو !نيقسافلا قسفأ اي ءاهتينب اروصق اورظنا اولاعت :لوقي مث «ينبي

 .كوتقمف ءامسلا لهأ امأو ‹«كورغف ضرألا لهأ امأ !نينئاخل ا

 اذِإ ناكف «بصق نم صح لئاو يبأل ناک :لاق «مصاع نع ٤۱-

 هللا ءاش نإ عر اذإ هسرفو هيف وه نوکی ناک و «هب قدصتو هضقن ازغ

 اإ
 يني ال زیزعلا دبع نب رمع ناک :لاق «نانس نب یسیع نع --۲

 مو ءاناينب نبي مل ءاهيف امو ايندلا نم ريح يي هللا لوسر ةنس :لاقو اناينب

 .ةبصق ىلع ةبصق الو «ةنبل ىلع ةنبل عضي

 وهو- زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بتك هنأ ؛ةاطرأ نب يدع نع -۴
 كنإ :رمع هيلإ بتكف «ةرصبلا دجسم يف ع ودص يف -ةرصبلا ىلع هلماع

 الودع عداف ءاهناينب يف ينريشتست ةرصبلا دجسم يف عودص يف ىلإ تبتك
 ىلإ اهزواجت الو «عودصلا كلت يف نورظنيف «ريخلا لهأ نم نيملسملا نم

 .اقح هللا لام يف ناينبلل دجأ م ينإف ءاهريغ
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 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا باتك

 نب رمعل لماع بتك :لاق «يليقعلا هللا دبع نب دمحم نع ٤-

 .ملظلا نم اهقرط اورهطو «ىوقتلاب اهونصح :رمع

 .طق ءانب يف امهرد تقفنأ ام :لاق «يروثلا نايفس نع ٥-

 هيلع اولخد اموق نأ ؛يكسكسلا رماخي نب كلام نع ٠-

 اغنإ :لاقف ؟هتمر ولف «ديج عضوم ةنيدملا نم كلزتم نإ :اولاقف «هنودوعي

 ؟مرتسا دق كلزام نإ :سواطل ليق :لاق ‹يزورملا ناید نع - ۷

 .انيسما دق :لاق

 :اولاق ؟رصقلا اذه نمل :لاقف سوأ رصقب رم هنأ ؛نسحلا نع -۸

 ةرحآلا يف رصقلا اذه لدب هل نأ سوأ دو ىلع :لاق .سوأ رصق اذه

 .فيغر

 ينزوملا قورسم نب جيرم يئر :لاق «ديزي نب ىسيع نع -_ ۹

 ايندلا امنإ :لاقف «كلذ يف هل ليقف «رقبلا لبزب هتيب يف اقوقش عفري اموي

 .نايح هريغ باتك فو نايد يعدربلا باتك ين اذك :رشب نبا لاق :لصألا يق ءاح (1)

-VVe 



 لمألا رصق ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك
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 ىلع تيأر :لاق «يرمعلا دمحم نب هللا دبع نب رمع نع ٠-

 :بوتكم ريبزلا نب ةورع رصق بنج ىلإ ريبكلا قيقعلاب رصق طئاح

 رثألا ىلع يقابلا ثراولاو تامف كلم نم رصقلا اذه ثراوت دق مك

 هءانب لحرلا فرشي نأ نوهركي اوناك :لاق «نسحلا نع ۴١١-

 .حورلا هنع دسيف «هراح ىلع

 تيب ةشئاع يبأ نب یسومل نکی مل :لاق «مادک نب رعسم نع -۲

 تذختا ول :هل ليقف .ردحلا لوصأ يوأي ناك اإ «هراد يف هيف نكسيل

 .كاذ نم برقأ رمألا :لاق ؟اتيب
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 لمألا رصق ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 نيرضتحملا ةلاسر .a لمألا و وصقو د ده هزلا باتک

 اونقل» :# هللا لوسر لاق :لاق هل يردخلا ديعس يأ نع ١-

 . لا الإ ل مکارم

 ')(ایاطخلا نم اهلبق نا ناک ا ا اهنإف ءهللا الإ ب 9 مکاتوم

 دنع هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لب هللا لوسر لاق :لاق [نسحلا نعإ] ۳

 "(هدهأو مدهأ» :لاق ؟ةايحلا يق ىه فيك و :اولاق «اهلبق ام تمده ‹«توملا

 .1۳۱/۲ ملسم هجرحا «حیحص ثیدح (۱)

 ةفرعملا يق ميعن وبأو 1/۱ ءافعضلا يق يليقعلاو ٤ ةباصإلا) هدنم نبا هجرحا (۲)

 ةفيذح :هدنم نبا ةياورو ‹«فيعض هدانسإ :ةباصإلاو صيحلتلا يف ظفاحلا لاق ٤4

 نم يرقملا نبا قيرط نم سودرفلا دنسم يف يمليدلا روصنم وبأ هاور :يقارعلا لاق (۳)

 يناربطلا جرحأ امك .السرم نسحلا ثيدح نم ايندلا يب. نبا هاورو فيعض دنسب سنأ

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مكاتوم اونقل :هعفر سابع نبا قيرط نم ۲٠٤ /۱۲ ریبکلا يف

 :لاق ؟هتحص يف اهاق نمف !هللا لوسر اي :اولاق .ةنجلا هل تبجو هتوم دنع اههاق نمف

 نبا نم عمسي مل ةحلط يأ نبا نأ الإ تاقث هلاحر :يمثيملا لاق .بجوأو بجوأ كلت

 ل هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع رفعح نب هللا دبع نع ٠٠٥/١ ةجام نبا دنعو .سابع

 هلل دمحلا «ميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس «مركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل

 يق ءايضلا هححص .دوجأو دوجأ :لاق ؟ءايحألل فيك !هللا لوسر اي :اولاق .نيملاعلا بر
 س
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 نيرضنحلا ةلاسر لمألا د رصقو د ده زا باتک

 وهو تام نم» :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق لڪ نامثع نع ٤-

 ٣ (دهشی وه) :دیبع لاقو «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ ملعي

 الإ هلإ ال هونقلف تيملا رضتحا اذإ :لاق د نافع نب نامثع نع ٥-

 .ةنجلا ىلإ هداز تناك الإ هتوم دنع اهب هل متخي دبع نم ام هناف هللا

 esen نم لحر رضتحا .. .تعمس :لاق رانيد نب نسحلا انتدح - ¬

 .ةرحآلا ىلإ يه دازلا معنف هللا الإ هلِإ ال قلف ....يسأر دنع

 هلإ ال مکاتوم اونقل» :يك هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۷

 . للا الإ

 مهورکذو مکاتوم اورضحا :لاق هب باطخلا نب رمع نع -۸

 .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مهونقلو «نورت ال ام نوري مهنإف

 كلم رضح» :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۹

 فرط دجوف «هييل كفف ءائيش هيف دج ملف هبلق يف رظنف «تومي الجر توملا

 .([صالخإلا ةملكب هل رفغف] هللا الإ هلإ ال :لوقي هكنحب اقصال هناسل

 هيف فلتخم ديز نب ريثك «نسح هدانسإ :حابصملا يف يريصوبلا لاق ٠٤۹/۹ ةراتخلا
 .تاقث دانسإلا لاجر يقابو

 . ٠١/۱ ملسم هجرحخا «حیحص ثیدح (۱)

 ۲۸٠/١. خیراتلا يف بيطخلاو ٠١/٦ ىلعي وبأو ٥۷۹/۱ لمعلا ين يئاسنلا هحرحخأ (۲)

 11/۲ ملسم هحرخأ ‹حیحص ٹیدح (۳)

 5 ٤۳٣۳( ءاعدلا) ريبكلا يف يناربطلاو نيرضتحلا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور :يقارعلا لاق )٤(
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 .هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل :لاق هه هللا دبع نع - ٠١

 هرضحو هل كلام نب سنأ تدهش :لاق «نيريس نب سنأ نع 1١-

 ضبق تح اهلوقي لزي ملف .هللا الإ هلإ ال ينونقل :لوقي لعجف «توملا
 ۰ .!هللا همر

 هلإ ال هنقلأ نأ دلجلا وبأ يناصوأ :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع -۲

 ابأ اي :لوقأ تلعجف «توملا برك هذحأ دقو هسأر دنع تنكف «هللا الإ

 هلإ ال !يسفن ةان وحرأ اهب هللا الإ هلإ ال :لاقف .هللا الإ هلإ ال لق !دلجلا

 .ضبق من .هللا الإ

 ٣۳- لاق بارعألا نم لحرإ] ينلدح :لاق «يليقعلا رخص يأ نع :

 نم تغرف املف « هَ هللا لوسر ةايح يق ةنيدملا [لإ “ةبولح تبلح
 يتعيض ٠ ركب يبأ نيب يناقلتف .هنم نعمسألف لحرلا اذه ناقلأل :تلق

 ةاروتلا رشن دقو «دوهيلا نم لحر ىلع اوتأ تح «مهتعبتف «نوشمب رمعو

 لاقف .مهلمحأو نايتفلا نسحأك «توملا يف هل نبا نع هسفن اهب يزعي

 يف دجت له اطا ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب كلأسأ)» : 4 هللا لوسر

 يت
 يف يمس و مسي م الجر يقهيبلا ةياور ين نأ الإ دي هدانسإو ٩/۲ بعشلا يف يقهيبلاو
 يمليدلاو ٠۲٠١/۹ بیطخلا هاورو .فیعض وهو ةحلط نب ىح نب قاحسإ يناربطلا ةياور
۷/۲ 

 .ءيش لك نم عيبلل بلجي ام (۱)

 .ةراجتلاو ةعانصلاو ةفرحلا :ةعيضلا (۲)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزدا اتك

 يذلاو يأ :هنبا لاقف ال :يأ- هسأرب لاقف (؟يجرخمو يقتفص هللا باتک

 ‹«كحرخمو كتفص «ةاروتلا ىف كدجيل هنإ «ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ

 اوميقأ» : لَ هللا لوسر لاقف .هللا لوسر كنأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأف
 . "هيلع ةالصلاو هنفك تلا ىلو مث «مكيخأ نع يدوهيلا

 هاتأف ييي يبلا مدخي ناك دوهيلا نم امالغ نأ ؛تباث نع ٤-

 ی مالغلا رظنف «مالسإلا ىلإ هاعدف هسأر دنع هوبأو [هدوعي كي يبلا]

 اع هلا لوسر جرخف «تام مث ملسأف !مساقلا ابأ عطأ :هل لاقف «هيبأ

 °( رانلا نم هذقنأ يذلا هلل دمحلا» :لوقي وهو

 لوقي ناكف :لاق «ضرم ىتف نأ ؛ه قوأ يأ نب هللا دبع نع ٥-

 نإ !هللا لوسر اي :ليقف :لاق .لوقي نأ عيطتسي الف .هللا الإ هلإ ال لق :هل

 انب اوقلطنا» :لبب يبلا لاقف .هللا الإ هلإ ال لوقي نأ عيطتسي ال تف انهه

 ىلع نإ ءاموقأ نأ عيطتسأ ال :لاق «هللا الإ هلإ هل لق» :لاقف «هاتأف «هيلإ

 ةباحصلا يق مهريغو نابح نباو ملسمو يراحخبلا هركذ يليقعلا رخص وبأ :ظفاحلا لاق )١(
 هحيحص يف ةعزخ نبا هثيدح جرحأ ربلا دبع نبا هاكح ةمادق نب هللا دبع هما ليق

 يف يناهفصألا هجرخأو ٠١١٠/١. دمهحأو ٠۸١/۲ دعس نباو هدنسم ي نايفس نب نسحلاو
 ةيقبو «هفرعأ مل رخص وبأ :يمشيملا لاق ۲۹٠٠/١ ةفرعملا يف ميعن وبأو ۳۸/١ لئالدلا
 يف دهاش هل يوق ديج ثيدح اذه :هريسفت يف ريثک نبا لاقو .حيحصلا لاجر هلاجر

 سنأ نع حيحصلا يق دهاوش هلو «ديح دانسإ اذه :ةيادبلا يف لاقو .سنأ نع حيحصلا

 .هنع هللا يضر كلام نبا

 سنا نع ۱ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدح )۲)
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 نيرضتحملا ةلاسر ٠ لمألا رصقاو دهزلا باتك

 ءاهيلإ ثخبف :لاق .يتدلاو يقوقعل :لاق (؟كاذ ممو» :لاق .الفق يلق

 ءاهيف هوفذقي نأ اودارأف «ةميظع ران تججأ ول تيأرأ» : :اهه لاقف «تءاجف

 هللا يدهشأاف» :لاق . .معن :تلاق (؟رانلا كلت نم هيصلخم وأ هيفذقم تنكأ

 دق يأ مكدهشأو هللا دهشا ينِإف :تلاق «هنع تیضر كنأ ينيدهشأو

 . اقف .«هللا الإ هلإ ال لق» :لاقف .هنع تیضر

 يناربطلاو ۱۹١١( دئاوزلا) رازبلاو ۹٠٠( دئاوزلا) ثراحلاو ۳۸۲/١ دمحأ هجرحأ (۱)

 :لاقو ۱۹۸/٦ بعشلا يف يقهيبلاو ۳۷١/۲ نيودتلا يف ينيوزقلاو ٠١١/۸( يمشيهلا)
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 توملا لوزن دنع هللاب نظلا نسح باب

 يندق :لظ عقسألا نب ب ةلثاو يل لاق :لاق ء«رضنلا يبأ نايح نع ١-

 هيلع لحدف «هتدقف :لاق .هب امل هنأ تغلب دق هنإف «دوسألا نب ب ديزي ىل

 اذه نإ :تلقف .هودانف :لاق .هلقع بهذ دقو ء«هحو دقو «ليقن وهو

 دمف :لاق ءءاح دق ةلثاو نأ عم ام هلقع نم هللا ىقبأف :لاق .كوحأ ةلثاو

 يف اهتاعجف ةلثاو فك تذحأف ديري ام تفرعف ءاهب سملي لعجف «هدي

 لوسر نم ةلثاو دي عضومل «كاذ ةلثاو دي يف هدي عضي نأ دارأ انإو «هفك

 .هيف ىلع ةرمو «ههجو ىلع ةرمو «هردص ىلع ةرم عضي لعجف ءب هلل
 :لاق ؟هلاب كنظ فيك ؟هنع كلأسأ ءيش نع ينربحت امأ :ةلثاو لاقف

 ةلثاو ربكف .هللا ةحر وحرأ نكلو «ةكله ىلع تأفشأو «بونذ ينترتعا

 لوقي» :لوقي ليَ هللا لوسر تعم :لاقو «هريبكتب تيبلا لهأ ربكو هڪ
 اش ام یب نظیلف «يدبع نظ دنع انا :هللا ر

 باش ىلع ي هللا لوسر لحد :لاق هی د كلام نب سنأ نع -۷

 !هللا لوسر اي هللا وحرأ :لاق «؟كدجت فيك» :لاقف «توملا يف وهو

 اذه لغم يف دبع بلق يف ناعمتجت ال» : ب هللا لوسر لاقف .يبونذ فاحأو
 ۲فا يذلا نم هنمآو ‹وجرپ يذلا هللا هاطعأ لإ نطوملا

 .۲ :مقر هللاب نظلا نسح ةلاسر يف هجرت رظنا (۱)
 ۴١. :مقر هللاب نظلا نسح ةلاسر يف هججرخت رظنا (۲)
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 نيرضتحملا ةلاسر للا رس رصقو ده ازا باتک

 همأ تناکو “ قهر هب باش ناك :لاق «ينانبلا تباث نع -۸

 رك ذاف اموی كل نإ «كموي ركذاف ءاموي كل نإ !ينب اي :لوقت «هظعت

 دق !ينب اي :لوقت تلعجف «همأ هيلع تبكنا هللا رمأ لزن املف .كموي

 :لاق .كموي ركذاف اموي كل نإ :كل لوقأو اذه كعرصم كرذحأ تنك

 ضعب مويلا ينمدعي ال نأ وجرأل ينإو «فورعملا ررثك ابر يل نإ !همأ اي

 يف هبرب هنظ نسحل هللا هح رف :تباث لوقي :لاق .يل رفغي نا «يبر فورعم

 .كلت هلاح

 مظعو «ةراج يف ماشلا ىلإ فلتحأ تنك :لاق «بلاغ يبأ نع -۹

 نم ‹«سيق نم لحر اهيف اذإف لظ د ةمامأ يبأ لحأ نم فلتحأ تنك ام

 هاهنيو هرمأي «فلاخم هل خأ نبا انعمو هيلع لزنأ تنكف «سانلا رايح

 هتيتأف «هيتأي نأ ىبأف «همع ىلإ ثعبف «ىتفلا ضرمف .هعيطي الف «هبرضيو

 یا لا ودع يا :لرقپو صخب ولع لاف بلع تاعدا يس هد اش

 :لاق .معن :لاق ؟مع يأ تغرفأ :لاق ؟اذك لعفت ملأ ؟اذک لعفت ملأ

 هللاو اذإ :لاق ؟يب ةعناص تناك ام «يتدلاو ىلإ ينعفد هللا نأ ول تيرا

 «قفلا ضبقف .يدلاو نم يب محرأ هلل هللاوف :لاق !ةنجلا كلحخدت تناك

 هل اوطخف «همع عم ربقلا تلحخدف «ناورم نب كلملا دبع هيلع جرخف

 اهنم تطقسف :لاق «هانيوسف نبللاب انلقف :لاق «هل اودحلي ملو ءاطح

 .داسفو هفس يأ )١(
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 حسفو «ارون هربق یلم :لاق ؟كنأش ام :تلقف «رحأتف همع بٹوف «ةنبل

 .رصبلا دم لثم هيف

 تلسرأف ‹«ضرمف قهرم تحأ نبا يل ناك :لاق «ديمح نع ٠-

 ؟اهیکبی ام !يلاح اي :لاقف .يکبت هسأر دنع يه اذاف ءاهتيتأف همأ لإ

 هللا نإف :لاق .ىلب :تلق ؟يمرت اغنإ سيلا :لاق .كنم ملعتام :تلق

 «هنبل يوسأ تبهذف «يريغ غم ربقلا هتلزنأ تام املف ءاهنم يب محرأ

 ؟تيأر ام تیأر :يبحاصل تلقف ؟يرصب دم وه اذإف «دحللا يق تعلطاف

 .اهاق يتلا ةملكلاب هنأ تننظف .كاذ كغنهيلف «معن :لاق

 ىلإ لعح يباسح نأ بحأ ام :لاق «يروثلا نايفس نع ١-

 .يدلاو نم يل ريخ يير «يتدلاو

 تلاقف ‹رضتحاف قهر هب تف ناک :لاق «عادو نب یجرم نع -۲

 هيف ناف ؛ هينیبلست ال يمتاخ «معن :لاق ؟«يشب يصوت !ينب يأ :همأ هل

 :لاق «مونلا يق يئرف [تامف :لاق] .ينمهري نأ هللا لعل «ىلاعت هللا رکذ

 .يل رفغ دق هللا نأو «ينتعفن دق ةملكلا نأ يمأ اوربحأ

 نب رضنلا رضتحا :لاق «هيبأ نع يالغلا ناسغ نب لضفملا نع ٣-
 يب بهذ مأ تمأ يلابأ ام هللاو :لاقف .رشبأ :هل ليقف «مزاح نب هللا دبع
 نم يير ينلقن امو «هريغ ىل يير ناطلس نم جرحأ ام هللاو “ةلبألا ىلإ

 .ةرصبلا برق ةدلب )١(
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دمزلا باتك

 .هنع ينلقن امت يل ريخ هيلإ ينلقن ام ناك الإ لاح ىلإ طق لاح

 كنإ :هل ليقف «يبارعأ ضرم :لاق «يزورملا هللا دبغ نع ٤-

 نأ يتهارك امف :لاق .هللا ىلإ :اولاق ؟يب بهذي نيأ ىلإ :لاق .تومت

 !؟هنم الإ ريخلا ىرُأ ال نم ىلإ بهذأ

 ناكو «يل ةازغ تدرأ :لاق «يرعشألا بشوح نب رهش نع ٥-

 ضرم انلفق املف «يعم هل توزغف «هفلخأ نأ تهركف «قهرم خأ نبا يل

 تقشناف «يلصأ تمقف «عماوصلا كلت ضعب تلحدف :لاق ءاديدش اضرم

 نع ناضيبألا دعقف «نادوسأ ناكلمو ناضيبأ ناكلم لحدف «ةعموصلا

 , لاقف ءامهيديأب ناضيبألا هسملف «هراسي نع نادوسألا دعقو «هنيم

 نيضيبألا دحأ ذحأف .الك :ناضيبألا لاقو «هب قحأ نحن :نادوسألا

 «هب قحأ نحن «ربكأ هللا :لاقف «هناسل بلقف «هيف يف امهلخدأف «هيعبصأ

 رضحي نأ دارأ نم :یدانف رهش جرحخف .ةيكاطنإ حتف موي ةريبكت ربك «اموق

 نح :سانلا لاقف .يحأ نبا ةزانح رضحيلف ةنحلا لهأ نم لحر ةزانح

 كلذ غلبف' .ةنحلا لهأ نم لحر :لوقي مويلاو «لوقي ام لوقي سمألاب !رهش

 .سانلاو هيلع ىلصف «هآر ام هربحأف «ريمألا:هيلإ ثعبف «ريمألا

 :ةافولا ةترضح نيح يبأ لاق :لاق «ناميلس نب رمتعملا نع ٦-

 .هب نظلا نسح انأو هللا ىقلأ يلعل صحرلاب ينثدح !رمتعم اي

 هلمع نساح دبعلا اونقلي نأ نوبحتسي اوناك :لاق «ميهاربإ نع -۷

 .هبرپ هنظ نسحی يکل «هتوم دنع
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 توملا دنع ب هللا لوسر لوق ركذ

 ين نم ام» :لوقي هي هللا لوسر تعم :تلاق هبط د ةشئاع نع -۸

 ي يبلا ضرم يف ناك املف :تلاق «ةرخآلاو ايندلا نيب ريخ الإ ضرمي

 هللا معنأ نيذلا عم» :لوقي هتعمسف «ةديدش ةحب هتذحأ «هيف ضبق يذلا

 . يح دق هنأ تملعف «نيلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 ءةالصلا ةالصلا» :ي يبلا مالك رحآ ناك :لاق 4 يلع نع -۹

 ."«مکنامأ تكلم اميف هللا اوقتا

 لوسر ةيصو ةماع تناك :لاق هإ ةملس مأ لوم ةنيفس نع ٠-

 اهحلجلي لعح تح «مكنامأ تكلم امو ءةالصلا ةالصلا» :هتوم دنع الع هللا

 ."هناسل اهب ضيفي امو هردص يف

 ضبق يل هللا لوسر نإ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 دنع هقيرو يقير نيب هللا عمو «يرحنو يرحس نيبو «يمويو يتيب ي
 يردص ىلإ يي هللا لوسر ةدنسم انأو نمحرلا دبع يحخأ يلع لحد توما

 )١( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ٠١۷١/٤.

 ٠۳۹/٤. دواد وبأو ٩۷ بدلا ق يراخبلا «هجرحأ ..حیحص ثيدح (۲)
 ءايضلاو ۳٠٠/٠۲ ىلعي وبأو ٩۹۰۰/۲ ةحام نباو ۲۹۰/٦ دمحأ هحرحخا «حیحص ثیدح (۳)

 ۳٠/۷. ةراتحخملا يف
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رستو دهزلا باتك

 هذحخآ :تلقف «كاذ هبجعي هنأ تفرعف «هيلإ رظني لعجف «كاوس هديبو

 ‹هيلع دتشاف «هيف يف هلحدأف «هايإ هتلوانف -معن يأ- هسأرب اموأف ؟كل

 نيبو .هرمأف «هل هتنيلف -معن يأ- هسأرب ًاموأف ؟كل هنيلأ :تلقف «هينلوانف

 اهب حسبو اهيف هدي لحدي لعجف -ةبلع :تلاق وأ- ةسوكر هيدي

 :لوقي هدي بصن مث «تاركسل توملل نإ ءهللا الإ هلإ ال :لوقيو «ههحو

 هدي تلامو « هيلع هللا تاولص ‹«ضبق ىح (ىلعألا قيفرلا .ىلعألا قيفرلا»

 هدنعو توم وهو 5 يبلا تيأر :تلاق هل و ةشئاع نع -۲

 ينعأ مهللا» :لوقیو «ههحو حسمیف «حدقلا يف هدي لحخدیو «ءام هيف حدق

 "(!توملا تارکس ىلع

 وأ ةملس مأ نع وه يردأ ال-  ةملس مأ ىلوم ةنيفس نع -۴

 :هتوم دنع ل هللا لوسر ةيصو ةماع ناك :تلاق -ةناوع وبأ كش هل

 .“هناسل اهب ضيفي امو اهجلجلي لعج تح «مكنامأ تكلم امو ءةالصلا

 :لك هللا لوسر ةيصو ةماع تناك :لاق 4ظ ظ كلام نب سنأ نع ٤-

 .ءاملا هيف برشي دلج نم ريغص ءانإ (۱)

 ٠١١١/٤. يراحبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)
 يبهذلا هيلع هرقأو هححصو ه٠ o۲ مكاحلاو ٠ ۰۸/۳ يذمرتلاو ۰ ٦/ دمحأ هجرحخا (۳)

 .۲۳۸۷/۰ يراحخبلا يف هلصأو

 )٤( مقرب مدقت ۳۰.
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 ضيفي امو «هردص يف اه رغرغي لعج ىتح «مكناميأ تكلم امو «ةالصلا»

 .هناسل اھب

 يضر ةمطاف هتمض ل هللا لوسر رضتحا امل :لاق «تباث نع ٥-

 برك ال: يبلا لاقف .هايبأ برك او :تلاقو ءاهردص ىلإ اهنع هللا

 .«مويلا دعب كيبأ ىلع

 ۲۰۹/۰ یلعی وبأو ٩۰۰/۲ ةحام نباو ۲٠۳/۲ دعس نباو ۱۱۷/۳ دمحا هجرحآ (۱)
 ٠٤/۷. ةراتخملا يق ءايضلاو ٥۹/۳ مكاحلاو ٥۷١/١١ نابح نبا هححصو

 ١٦۱۹/٤. يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲))
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 توملا روضح دنع ءافلخلا ةلاقم

 يضر ةشئاع تءاح 5 ركب وبأ رضتحا ام :لاق «يهبلا نع - ۳٦

 :تيبلا اذهب تلثمتف ءاهنع هللا

 هرکس كءأجو  :لوق نكلو «كاذك سيل :لاقف ههجو نع فشكف

 نسيذه يبوثاورظنا ]۱:ق] % #4 7 ي لم تک ا كلذ قحاب توما

 .تيملا نم ديدجلا لاج جوحأ يجلا ناف «امهيف ينونفکو ءا ولسغاف

 تلاق اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع -۷

 :يضقي 4ظ ركب وبأو

 . .لل هللا لوسر كاذ لک رکی وہآ لاقف

 وهو هڪ يبا ترضح :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ~۳۸

 رعشلا نم تيبب تلثمتف «ةيشغ هتذحأف «هسأر دنع ةسلاح انأو «تومب

 قوفدمةرمدبإال هنإف اعنقم هعمد لازي ال نم

 { ۵ا لاق اک نکلو كلذک سیل !ةیب اب لاق «هسأر عفر

f o o lL 
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 نيرضنحملا ةلاسر لمألا رمو هزل بانک

 ركب يبأ ىلع اولخد :لاق ءرفسلا ابأ عم لوغم نب كلام نع -۹

 رظني ابيبط كل اوعدن الأ !هللا لوسر ةفيلح اي :اولاقف «هضرم يف هل

 .ديرأ امل لاعف ينإ :لاق ؟لاق ام :اولاق .يلإ رظن دق :لاق ؟كيلإ

 يف هلظ ركب يأ ىلع تلحد :44ظ ناملس لاق :لاق «ريسي نع -۰

 دهعت كارأ ال ينإف ءادهع يلإ دهعا !هللا لوسر ةفيلخ اي :تلقف «هضرم

 الف «حوتف نوكتس اإ !ناملس اي لجأ :لاق .ائيش اذه كموي دعب يلإ

 هنأ ملعاو .كرهظ ىلع هتيقلأ وأ كنطب يف هتلعج ام كظح ناك ام نفرعأ

 نم ادحأ نلتقت الف «هللا ةمذ يف حبصي هنإف ؛سمخلا تاولصلا ىلص نم
 .رانلا يف كهحو ىلع كابكيف ؛هتمذب هللا كبلطيف هللا ةمذ لهأ

 ريما اي :د چ رمل بک لاق :لاق هاط مرح نب روسلا نع ١
 رمع دحج كنإ هللا : اط رمع لاقف .مايأ ةثالث يف تيم كنإف دهعا !نينمؤملا

 "كيسو كتفص دحأ نكلو ل ميللا :لاق ؟ةاررتلا ف باطخلا نب

 «ةؤلؤل وبأ هنعط ثالث تضم املف ءاعحو الو الحأ سحي ال رمعو :لاق

 سانلا يف لخدو «هيلع نوملسيف «راصنألاو نورجاهملا هيلع لخدي لعجف
 :لاق هل رمع هيلإ رظن املف «بعك

 بعك يل لاق ام لوقلا نأ كش الو اهدعي انالث بعك يندعوأف

 بنذلا هعبتي بنذلا راذح نكلو  تيمل ينإ توملا راذح يب امو

 يف يرجح يق 4ط رمع سأر ناك :لاق 4 رمع نبا نع -۲
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا وصتفو دهزلا باتك

 امو :تلقف .ضرألا ىلع يدحخ عض :يل لاقف «هيف تام يذلا هضرم

 .!يبر ينم ري مٺ نِٳ يمال ليو يليو :لاقف « هتعضوف

 ام يل نأ ول :لاق ةافولا هترضح امل هلظ د رمع نأ ؛نسحلا نع ~۳

 .!علطملا لوه نم هب تيدتفال ضرألا ىلع

 .اهرأ مل نإو ءرانلا نم اهب تيدتفال اهيف امو ايندلا يل نأ ول :توملا هرضح

 هل باطخلا نب رمع ىلع تلحد :لاق «نامثع نب نابأ نع ٥-

 يما ليو يليو !ينعد :لاقف «هعفرأ تبهذف «بارتلا يف هسأرو نعط نيح

 .!يل رفغي م نا يم ليو يليو !يل رفغي م ن

 رشبأ :هل تلق هه رمع نعط امل :لاق هل سابع نبا نع ٦-

 ام لوه نم هب تيدتفال اهيف امو ايندلا يل ناك ول هللاو :لاقف .ةنجلاب

 .ربخلا ام ملعأ نأ لبق يمامأ

 4ط نافع نب نامثع نا ؛هيبا نع كناب نب ملسم نب ديعس نع -۷

 :لتقف هيلع لحد موي الثمتم لاق

 اقترمو دالبلا يق اكالم داعل عدي ملو ازيزع يقبي ال توملا ىرأ
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 العلا اهخيرامش يق لابجلا يتأيو قلغم نصحلاو نصحلا لهآ تبي
 نأ ؛ ىمرضحلا ثراحلا نب ب يركلا دبعو ةريغملا نب هللا ديبع نع -۸

 نيح توملا ف هل نامفع طحشت رضح نمل لاق مالس نب هللا دبع
 :اولاق ؟طحشتي وهو نامثع لوق ناك اذام :ىحيصألا نامور وبأ هبرض

 ةمأ عمجا مهللا !دمح ةمأ عمجا مهللا !دمح ةمأ عمجا مهللا :لوقي هانعم

 ال نأ لاحلا كلت ىلع هللا اعد ول «هديب يسفن يذلاو :لاق .اثالث !دمحم
 .ةمايقلا موي ىلإ اوعمتحا ام ادبأ اوعمتجب

 نابع نأ ؛ةبض نم خيش نع يملسلا يحي يبأ نب نوراه نع -
 تنأ الإ هلإ ال :هتيحل ىلع لياست ءامدلاو برض نيح لوقي لعح هت

 كنيعتسأو «مهيلع كيدعتسأ ينإ مهللا !نيلاظلا نم تنك ينإ كناحبس

 .!ينتيلتبا ام ىلع ربصلا كلأسأو «يرومأ عيمج ىلع

 روصحم وهو 4ط نامثع ىلع تلحد :لاق «ةداتق يأ نع ٠-

 ينلبقتسا تجرح املف «انل نذأف «جحلا يف هنذأتسن -موق نم لحرو انأ-

 «لحدف «هعم تعحرف «هحالس هيلعو لخدف «بابلاب اإ يلع نب نسحلا
 كيدي نيب اذ انأ اه !نينمؤملا ريمأ اي :لاقو ط نامثع يدي نيب فقوف

 موقلا نإ «محر كتلصو ! يح نبا اي :#4ظ فو نامثع هل لاقف .كرمأب ينرمف

 .يسفنب نينمؤملا يق ةوأ نكلو «نينمؤملاب ىقوتأ ال هللاوو «يريغ نوديري ام

 .مدلا ق بارطضالا :طحشتلا )١(
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 نمرضتحملا ةلاسر ۰ لمألا رصقو دهزلا باتک

 «نوک كرمأ نم ناك نإ !نيتمؤملا ريم اب :هل تلق «هنم كلذ تعمم الف

 د ا :لاق ؟رمأت امف

 :لاقو «هنیع تعمدو «قرف «دیز نب دامه هب ثدحف :راشب لاق

 نوكي ةملك هنم دبت م «ةليل نيعبرأو افين رصوح تسال وما ا مد

 اه بينصا يلا ليلا تناك ال :لاق «يلظنحلا غبصألا نع ١-

 ٠ وهو ةالصلاب هنذؤي رحفلا علط نيح حابن نبا هاتأ هللا همحر يلع
 . هل يلع ماقف ءةثلاثلا داع مث كاذك وهو ةيناثلا داعف «لقاثتم عجطضم

 :لوقي وهو يشم
 كيتآ تولا نإف ت وملل كميزايح دش

 كييداوب لح اذإ ت ولا نم عزسحتالو

 «هبرضف «مجلم نب نمحرلا دبع هيلع دش «ريغصلا بابلا غلب املف
 لتق ؟ةادغلا ةالصلو يل ام :لوقت تلعجف «يلع تنب موثلك مأ تجرخف

 .!ةادغلا ةالص يبأ لتقو ءةادغلا ةالص “'نينمؤملا ريمأ يحوز

 .هظ باطخلا نب رمع يأ (۱)
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا ر رصتو دهزلا باتک

 لاق هظ ايلع نا ؛شيرق نم خيش نع حيحن يأ نب نوراه نع -۲
 .!ةبعكلا برو تزف :محجلم نبا هبرض امل

 م مث «هينب ىصوأ برض امل هه 4ل ايلع نأ ؛يلع نب دمحم نع -۳

 .هللا هضبق تح .هللا الإ هلإ ال :ب الإ قطني

 يسع امھنأک هیعارذ د ةيواعم جرحخأ :لاق «ماشه نع ٤-

 مكيف ربغأ م ينأ تددول هللاو ءانبرجو انقذ ام الإ ايندلا ام :لاق مث «لخن

 :لاق .هناوضرو هللا ةمحر ىلإ !نينمؤملا ريمأ اي :اولاق .هللاب قحلأ تح اثالث

 .ريغ ريغي نأ دارأ امو .لآ م ين أ هللا ملع دق «هللا ءاش ام ىلإ

 هضرم يق هڪ ةيواعم ىلع انلحخد :لاق «مزاح يبا نب سيق نع ٥-

 ادغ نوبلقت مكنإ :لاقف «ناتقرتح ناتفعس هيعارذ نأكو «هيف تام يذلا

 .!؟رانلا نم ادغ اجب نإ تيب لهأ ىف يأو ""ابلق الوح ىتف

 دقو ء«هضرم يق بلقي وهو هبط ةيواعم لاق :لاق «ةدرب يبا نع -ه٩

 .؟ادغ رانلا نم هللا هاجن نإ نوبلقت خيش يأ :ةقرتحم ةفعس هنأك راص

 فط ةيواعم ىلع تلحد ةقيقر ةنبا نأ ؛ هللا دبع نب تباث نع -۷

 م اهبوثب تجستف !ةقيقر تنب اي ينيبدنا :لاقف «هيف تام يذلا هضرم يف

 :تلاق

 .هصوحخ هنع يحن اذإ لخنلا ديرح :بيسعلا )١(
 .رومألا ليوحتب اريصب يأ (۲)
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 نيرضنحملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 هيف قتقتفلا لك الأ هيکبا الأ هیکبا الأ

 ابلق الوح نابلقتل امكنإ :لاقف «ةلمرو دنه هتبلقف .يننبلقا :هيتنبال لاق مث

 ادغ “""رانلا ةبك ىقو نإ

 بونذب هربق يداوغلا ىقسو مدكم نب ةعيبر ندعبي يال

 يف دعق «سيأ امل هلظ ةيواعم نأ ؛ةربس يب ع نب دوراجلا نع -۸

 یحرتسا دق هیدضع ىلإ رظن مث ءار هل "ةءالع الضفتم «هل هيلع

 لئاضتم شحوم هنم ناروحو هبر دقف نم نالوجلا ثراح یکب

 : ةيواعم لاق م

 راجيام هنع توملا يداحو وبخي هانس باهشلاک نکلو

 لاق دق يدعسلا لازه نب ييح ناك :لاق ءءاسنخلا يبأ نع -۹

 : ضرع نأ لبق نيتيب كط ةيواعمل ينعي-

 درصم ليلق نم الإ سانلا نم ىدنلا عطقناو دوجلا تام تم اذإ

 ددج فلحب ايندلاو نيدلا نم اوكسمأو نيلئاسلا فكأ تدرو

 .ليقث وهو «هدشنأف «هيلع لحدف .يندشني يبح ىلإ اوثعبا :لاق ضرم املف

 .اهتمدص يأ (۱)

 .ةفرغلا :ةيلعلا (۲)

 .ةفحلملا :ةءالملاو «هقتاع ىلع هبوث فارطأ نيب سباللا فلاخي نأو «حشوتلا :لضفتلا (۳)
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 ىلع ديعس نب ورمع لحد :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع ٠-
 ‹«كفنأ طرخنا دقل !نينمملا ريمأ اي هللاو :لاقف «هضرم يف هل ةيواعم

 .لثم يف كتيب لهأ نم ادحأ تيأر امو «كنول ريغتو «كاتفش تلبذو

 :هلف ةيواعم لاقف !ىرت ام الإ كلاح

 رابولا هلقوتابضهالو. اديدح قلخي م ءرملا نإف
 راحيام هنع توملا يداحو وبخيو ءيضي باهشلاک نکلو

 راع سانللاي توملاب لهو _ انكلهامإ دلاح نم لهف

 ذختاو ةرق لظ ةيواعم تذحأ :لاق «نيريس نب دمحم نع ١-

 هنع تذحأ اذإف ءاهب يداني نأ ثبلي الف «هيلع یقلت تناکف ءافافخ افحل

 ءاريمآ ةنس نيرشع كيف تثكم !اراد هللا كحبق :لاقف.«هيلع درت نأ لأس

 ..!ىرأ ام ىلإ ترض مث «ةفيلخ ةنس نيرشعو

 .ةعامج لحد :لاق «شيرق نم خيش نع روهحج نب نسحلا نع ۲
 :لاق مث ءهيلع ىنثأو هللا دمحف ءانوضغ هدلحج يف اوأرف ظ ةيواعم ىلع

 انلبقتسا دقل هللاو امأ ؟انيأرو انبرح دق ام الإ عمجأ ايندلا لهف ؛دعب امأ

 انم كلذ تضقن نأ ايندلا انغبل امف ءانشيعل انم ذاذلتسابو «انتدجب اهترهز

 و دقو ايندلا تحبصأف «ةورع دعب ةورعو «لاح دعب الاح
 .راد نم ايندلل فأ مث «راد نم ايندلل فأف ءانيلإ تمالتساو ءانتقلحأو

 .دربلا نم هريغو ناسنأإلا بيصي ام :ةرقلا )١(
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا وصقو دهزلا باتك

 سنحخألا نب ديزي نب نعم لحد :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع “۳

 «فاحللا هنع ناعفرتو هنائفدت نيتيراح نيب وهو 4ظ ةيواعم ىلع يملسلا

 يذلا اذه ؟كيكبي ام :ههط ةيواعم هل لاقف ؛ىكب نعم هيلإ رظن املف

 .-ءاقبلا ديري- ؟يل نوسمتلي

 ٤- هلظ ةيواعم ترضح امل :لاق « يمذحقلا ماشه نب ديلولا نع .

 تحرصف ؟ءارضخلا انغلب له :لاقف «ءرصقلا ى هنوريدي اولعج «ةافولا

 لوقت ءارضخلا يف كب رودن نحن :تلاق ؟كحرصأ ام :لاقف !ةلمر هتنبا

 .رقو املاطف كيبأ لقع بزع نإ :لاقف ؟دعب ءارضخلا تغلب له

 نأ ؛موثلك نب ةمامث ينثدح :لاق «يمهسلا ركب نب هللا دبع نع ٥-

 دق عرز نم ينإ !سانلا اهيأ :لاق نأ 4ظ ةيواعم اهبطح ةبطحح رحآ

 امک «يڼم رش وه نم الإ يدعب مکيلي نلو «مکتیلو دق ينإو «دصحتسا

 نف ءابيبل الجر يلسغ لوف يلحأ فو اذٳ !ديزي ايو «ينم ريخ يلبق ناک
 ليدنم ىلإ دمعا مث «ريبكتلاب رهجيلو «لسغلا معنيلف «ناكعب هللا نم بيبللا

 «هرافظأو هرعش نم “"ةضارقو لب يبنلا بايث نم بوث هيف ةنازخلا يف

 يدلحج يلي بوثلا لعحجاو «ينيعو ينذأو يمفو يفنأ ةضارقلا عدوتساف

 يق ينومتجردأ اذإف «نيدلاولا يف هللا ةيصو ظفحا !ديزي ايو «ينافكأ نود

 .نيهحارلا محراو ةيواعم اولخف ‹ قرفح يٿ ينومتعضوو «ييديرحج

 .ةعطق يأ )١(
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا وصصتاو دهزلا باتك

 ينإ !ينب اي :لاق هظ ةيواعم رضتحا امل :لاق بهك سابع نبا نع ٦-

 تذحأف '”صقشمب توعد ينإو ءافصلا ىلع ل هللا لوسر عم تنك

 رعشلا كلذ اوذخف تم انأ اذإف ءاذكو اذك عضوم يف وهو هرعش نم

 .يرخنمو يمف هب اوشحاف

 نم خيش نع ملعلا لهأ ضعب ينثدحف :ايندلا يأ نبا لاق -۷

 :هتنبا تلثمت «كلذ لاق امل هل ةيواعم نأ ؛شيرق

 درصم ليلق نم الإ سانلا نم ىدنلا عطقناو دوحلا تام تم اذإ

 ددم فلخب ايندلاو نيدلا نم اوكسمأو نيلئاسلا فكأ تدرو

 :الثمتم هلط ةيواعم لاقف .كنع هللا عفدي !نينمؤملا ريمأ اي الك

 عفنت ال ةميمت لك تيفلأ اهرافظأ تبشنأ ةينملا اذإو

 يقي هللا نإف «هللا اوقتا :هلهأ نم هرضح نمل لاقف «قافأ مث «هيلع يمغأ مث

 ىضق مث .هللا يقتي ال نمل ىقت الو «هاقتا نم

 ءةافولا ل ةيواعم ترضح ال لاق ءا نہ ةیریوح نع -۸

 :لاقف «هتنبا ةلمر رجح یف هدي تطقسف «هدیب برضف «هتانب "هتشوتحا

 الوح هنيلوحت كنإف «كابأ يلوح :لاق .هاتبأ اي انأ :ةلمر تلاق ؟اذه نم

 .ضيرع ريغ اليوط ناك اذإ مهسلا لصن :صقشملا (۱)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 :لاق مث ابلق

 بونذب هربق يداوغلا ىقسو مدكم نب ةعيبر ندعبي ال

 .همالک رحخآ تناکف

 «هلهأ هشوتحا ةافولا هل ةيواعم ترضح امل :لاق «ةناوع نع -۹

 مث .ادغ رانلا نم اجن نإ ابلق الوح نوبلقتل مكنإ :هنوبلقي مهو مه لاقف

 :لاق

 ابصنلاو لاحرتلا مكتيفك دقو  بسح يذ عمج نم مكل تعمج دقل

 ةيواعم لعج :لاق «يموزخملا بئاسلا نب دمحم نب ماشه نع ٠-

 :-هسفنب دوج وهو- لوقي هڪ
 باذعلاب يل قوط ال اباذع بر اي كشاقن نكي شقانت نإ

 بارتلاک هبونذ ءيسم نع ميحر يبر تنأف زواجت وأ

 اهنأ مكحلا مأ ينتثدح :لاق ء«مكحلا مأ نب نمهحرلا دبع نع ١-

 :لاقف «مهيري نأ دارأف « قافأف هيلع يمغأ نيح هظ ةيواعم دنع تناك

 راع سانللاي توملاب لهو انكله امإ دلاحخ نم لهو

 ال هل ةيواعم نأ ؛هلاجر ضعب نع ميكح نب طلسلا نع -۲

 :لوقي لعح رضتحا

 رتاوبلا عقوب ايندلا يل تنادو ةهرب رهدلا يف ترمع دقل يرمعل
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 رباوغلا تانمزملا ق ىضم حملك ينرسي امم ناك دق يذلا ىحضأف

 رضاون شيع تاذل يف نغأ ملو ةعاس كلملا يق نغأ م ينتيل ايف

 :توملا دنع و د ةيواعم لثمت :لاق ءرذانملا نب هللا دبع يبأ نع ۳

 لکو الو زحجاع ال نایح وبأ تافل ىري ءيش تاف ول

 ليحلا ةينملا بير عفدي ال بيرألا بلققلا لوحلا

 ينتيل :لاق توملا 4ك ةيواعمب لزن امل :لاق «ةبقع نب دمحم نع ٤-

 .ائيش رمألا اذه نم لأ مل ينأو «ىوط يذب شيرق نم الخر تنک

 فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نب نارمع نب زيزعلا دبع نع ٥-
 ىلإ رظن «ةافولا ناورم نب كلملا دبع ترضح امل :لاق «هدح نع هيبأ نع

 دبع لاقف «ةلسخغملا هب برضي مث «هديب ابوث يولي قشمد بناجب لاسغ

 لأ م ينأو «مويب اموي يدي بسك يلكأ ءالاسغ تنك ينتيل هللاو :كلملا

 .!اعيش سانلا رمأ نم

 يذلا هلل دمحلا :لاقف «مزاح وبأ كلذب ربحخأف ها عاريا دي لاق

 نمتن م توما انرضح اذإو «هيف نحن ام نونمتي توما مهرضح اذإ مهلعج
 .هيف مه ام
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 .ةيفاعلا عم اعيش اهنم اولاغت ال !معنلا لهأ اي :باجحلا ءارو نم ناورم

 .همف ي ءاد هباصأ دقو

 دبع ىلع موق نذأتسا :لاق «هيبأ نبع ةلاضف نب لضفملا نع -۷

 لحدن اغنإ :اولاقف .هب امل هنإ :اولاقف«ضرملا ديدش وهو ناورم نب كلللا

 دقو «هردص ىلإ يصح هدنسأ دقو هيلع اولخدف «جرخأ م امايق ماست

 يف يلع متاخد :لاقف ""هانیع تصخشو «هارخنم یرحو هنول دبرا

 هتدجوف يلمع ىحرأ تركذت ينإو «يايند رابدإو يترخآ لابقإ لاح
 انباوبأ ايإو مكايإف رف «ءابشألا هذه نم ولخ ناو + «هللا ليبس يت اهتوزغ ةوزغ

 اهب اوفيطت نأ ةثيبخلا هذه

 :هضرم يف ناورم نب كلما دلع لي :لاق «رهسم يبأ نع ۸

 انومشفج قلو ظ :هللا لاق امك يندجأ :لاق ؟نينمؤملا ريم اي كدحت فيك -
 ¢ + “و

 ۱ 2, ی ل یک ا ر 4 ا
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 asp] ¢ 7 نومعزت تنك کس ضو مکتب

 ناورم نب كلملا دبع ترضح امل :لاق «ناوفص نب بيعش نع -۹

 .داوس اهيف ةرمح رمحا يأ )١(
 .فرطي ملف امهعفر يأ (۲)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا باتك

 :هسفن تضاف تح نيتلاقم نيب لزي مل مث «مهاصوأف «هينب اعد «ةافولا

 :ىرحألاو .اريبك وأ هكلم نم ذحأ اريغص يلابي ال يذلا هلل دمحلا

 راع سانللاي توملاب لهو انكلهال دلاحخ نم لهف

 نب كلملا دبعب لزن امل :لاق « يحخونتلا زيزعلا دبع نب ديعس نع ٠-

 «رجح ىلع هل بوثب برضي راصقب اذإف «هرصق باب حتفف «رمأ ناورم

 .نیترم اهاق !اراصق تنک ينتیل ای :لاق .راصق :اولاق ؟اذه ام :لاقف

 انيلإ نورفيو نوعزفي مهلعج يذلا هلل دمحلا :زيزعلا دبع نب ديعس لاقف
 .!مهيلإ رفن الو

 لفاق وهو “نيرسنق نم جرح هنأ ؛يحمحلا طباس نبا نع -۱

 يدابع رمف «رظنأ تفقوف «ناورم نب كلملا دبع ربق ىلإ ناسنإ يل راشأف

 نم انيلع مدق يذلا ءلحرلا اذه ريق ىلإ رظنأ :تلق ؟انهه تفقو مل :لاقف

 هربخ كربحأ الأ :لاقف .هيلإ در ام ىلإ تبجع مث «رمأو ناطلس يف ةكم

 كلم هيلإ ثعب ضرألا كلم اذه :لاق ؟هربحخ ام :تلق ؟بهرت كلعل

 يتأي تح ءانهه هولعجف هلهأ هب ءاجف «هحور ذحأف «ضرألاو تاومسلا

 قشمد له نيكاسم عم ةمايقلا موي هللا
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

| 

 عضعضتأ ال رهدلا بيرل ينأ مهيرأ نيتماشلل يدلجتو

 :نامیلس لاقف

 عفنت ال ةميمت لك تيفلأ اهرافظأ تبشنأ ةينملا اذإو

 كلملا دبع نب نامیلس ناک :لاق «يمرادلا رخص نب ديعس نع ٣۳-

 كلملا انأ :لوقيو «همدق ىلإ هنرق نم رصبيف ءاهيف رظنيف «ةآرملا ذحأي

 ضعب ىدانف «هركسع يف ىمحلا تشفو 'قباد جرم لزن املف .باشلا

 .ةمومح :تلاق ؟كنأش ام :اه لاقف ( تطقسف « تسطب تءاجف «همدحخ

 لاقف «مومحم تلاق الإ ادحأ دعي ملف .ةمومحم :تلاق ؟ةنالف نيأف :لاق

 م .هئضوي نم هل سيل ضرألا يف هتفيلح لعح يذلا هلل دمحلا :ناميلس

 :لاقف يسبعلا عاقعقلا نب ديلولا هلاح ىلإ تفتلا

 عاتمو ةلعتةايجحلا يذه  امفنإفديلواي كءوضو برق

 .هضرم يف تامو

 بشعم جرم اهدنع خسارف ةعبرأ بلح نيبو اهنيب زازع لامعأ نم بلح برق ةيرق :قباد )١(

 كلما دبع نب ناميلس ربق اهبو ةصيصم رغث ىلإ ةفئاصلا اوزغ اذإ ناورم ونب هلزني ناك هرن
 . ٤١١/۲ نادلبلا مجعم
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 ام :لوقي يبأ تعم :لاق «ذاعم نب ذاعم نب ىنثملا نع ٤-

 :لوقي لعحج كلملا دبع نب ناميلسرضتحا

 رابك هل ناك نم حلفأ راغص ةيبص ينب نإ

 لوقيو !نينمؤملا ريمأ اي نونمؤملا حلف :زيزعلا دبع نب رمع لوقيف :لاق

 :نامیلس

 نويوتش هل ناك نم حلفأ نويفيص ةيبص ينب نإ

 .!نينمؤملا ريم اي نونمؤملا حلفأ :رمع لوقيف :لاق

 ملكت ام رخآ نأ ؛ملعلا لهأ ضعب ينثدحو :ايندلا يبأ نبا لاق ٥-

 .ىضق مث !امرک اباقنم كلأسأ :لاق نأ ناميلس هب

 كلما دبع تنب ةمطاف يل تلاق :لاق «ميكح نب ةريغملا نع ٦-

 هيف تام يذلا هضرم يف رمع عمأ تنك :-زيزعلا دبع نب رمع ةأرما-
 يذلا مويلا ناك املف !راهن نم ةعاس ولو توم مهيلع فحا مهللا :لوقي

 «باب هنیبو ينيب «رخآ تیب يف تسلجف «هدنع نم تجرح «هیف ضبق
 ك َريِذَلل اهلَعَج ٌةَرحَللا رادلا كلت :لوقي هتعمسف «هل ةبق يف وهو

 م [ہ۲: صقل يقلل بقعا اًداَسَف الو رضرألآ ق لع نودیری

 ناك ”فيصول تلقف ءامالك الو ةكرح هل عمسأ ال تلعجف «أاده

 .مداخلا :فيصولا (1)
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 نيرضتحبملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 !حاص هيلع لحد املف ؟وه مئانأ «نينمؤملا ريمأ رظنا !كليو :همدخي

 «هسفز ضمغأو «ةلبقلا لبقتسا دق« تيم وه اذإف «تلحدف «تبثوف

 .هينیع ىلع یرحألاو هيف ىلع هيدي یدحإ عضوو

 هرضح امل زيزعلا دبع نب رمعل اولاق :لاق «سیق نب ورمع نع -۷

 ال هنإف «اذه يعرصم لثم مكر ذحأ :لاق !نينمؤملا ريمأ اي دهعا :توملا

 ام اورظنا مث «ةنبل ينع اوعزناف «يربق يق ينومتعضو اذإو «هنم مكل دب

 .هذه مکایند نم ينقحل

 يعد «زيزعلا دبع نب رمع لقت امل :لاق ‹يقشمدلا ديز يبا نع -۸

 هيلع نمآ الو «مسلا يقس دق لحرلا ىرأ :لاق هيلإ رظن املف «بيبط هل

 قسي مل نم ىلع اضيأ توملا نمأت الو :لاقف هيلإ هرصب رمع عفرف .توللا

 نأ فاح ينإف «نينمؤملا ريمأ اي جلاعتف :لاق .ينطب يف عقو نيح تفرع

 يئافش نأ تملع ول هللاو «هيلإ بوهذم ريح يبر :لاق «كسفن بهذت

 يف رمعل رح مهللا «هتلوانتف ينذأ ىلإ يدي تعفر ام ينذأ ةمحش دنع

 .!هللا هر تام ىتح امايأ الإ ثب ملف !هئاقل

 زيزعلا دبع نب رمع رضح امل :لاق «ريثك يبأ نب ىحي نع -۹

 ايحأ دق هللا نإف رشبأ ؟نينمؤملا ريمأ اي كيكبي ام :هل ليقف «ىكب تولا
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 وقت ال نأ يسفن ىلع تفخل مهيف تلدع ينأ تيأر ول هللاوف ؟قلخلا اذه

 :لاق ؟انعنص امن ريثكب فيكف ءاهتجح اهنقلي نأ الإ هللا يدي نيب اهتجحب

 .!هّللا هجر تام یتح اهدعب اریسي الإ ثبلی ملف «هانیع تضاف مث

 ناك امل :لاق ءزيزعلا دبع نب رمع نع ةيقر يبأ نب ثيل نع ٠-
 يذلا انأ :لاقف «هوسلحأف .ينوسلحأ :لاق هيف تام يذلا هضرم يف

 م .هللا الإ هلإ ال نکلو -تارم ثالث- تیصعف ينتیهنو «ترصقف ينترمأ

 ريما اي اديدش ارظن يلإ رظنتل كنإ :هل لاقف ء«رظنلا دحأف «هسأر عفر

 .ضبق مث .نج الو سنإ مه ام «ةرضح ىرأل ينإ :لاق ؟نينمؤملا

 ريرعلا دبع نب رمع رضتحا امل :لاق «كلملا دبع نب ةملسم نع ٩١-

 يبو ةا لوح ادعت انج رف ءاوج را نا امو یت ی ہلدع اک

 يذل اهنعخ وخال لأ كد إل :ةيآلا هذه ارقي هانعمسف ‹«فیصو هدنع

 ام [«۲:مصقلا 4 ج شا اا داسقا صا ی الع ودیر ال

 اذإف ءانلحدف اولحدا نأ انيلإ اموأف فيصولا جرحت م .ناح الو سنإب متنا

 .ضبق دق وه

 ماشه انيلع جرح :لاق «كلملا دبع نب ماشه بتاك ماس نع -۲

 ءالیلق راسف «هیلع هبایث ةيحرتسم «هتباد نانع ایحرم «هقنع الداه «اموي

(ND. < ۰ 0 ۰ . . 58  “ 
 عیبرلل لاق مث «هبایث هيلع یوسو هنوذدرب نانع بذجف هبتنا هنأک مث

 .برعلا جاتن ريغ نم ناك ام :ليخلا نم نوذربلا )١(
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 نيرضتحملا ةلاسر لمالا رتو دمزلا باك

 نب ماس لاق .يلكلا ديلولا نب شربألا عدا :-هسرح ىلع ناكو-

 ريمأ اي :لاقف شربألا هيلع لبقأف «هافنتكاف :-ماشه ىلوم- هللا دبع

 يتلا هلاج هربخأف ؟وه امو :لاق .ائيش,كنم مويلا تيأر دقل !نينمؤملا

 لهأ معزو .كاذ نوكي ال نأك !شربأ اي كحيو :لاق ءاهيف مهيلع جرح

 تبذح كاذ تعم املف ءاموي نيثالثو ةثالث ىلإ تومأ ينأ موجنلاب ملعلا

 ركذ :تبتکف «ساطرقو ةاودب يناتأف « يباتک ضعب توعدو «يتلغب نانع

 تحردأو ءاذه يموي نم اموي نيئالثو ةثالث ىلإ رفاسي هنأ نينمؤملا ريمأ

 يناتأ «نوئالثو ةثالث اهتحيبص يتلا ةليللا ف ناك املف «هتمتخو باتكلا

 . ءاود ناكو «كعم ءاودلاب تئاو «نينمؤملا ريمأ كردأ :لاقف مداح

 نكسي امو هب رغرغتي لعجف «هيلإ ءاودلاب تبهذف «هعم نوكي “ةحبذلا
 عدو فرصنا !ملاس اي :لاق مث «ءيش ليللا نم ىضم تح «دجي ام هنع

 منأ ملف «يلزام ىلإ تفرصناف .ةحارلا ضعب تدحجو ينأكف «يدنع ءاودلا

 هيلع خارصلا تعمم ىقح

 :لاق «شيرق نم خيش نع يملسلا ىح يبأ نب نوراه نع -۳

 ديزي نب ديلولل ابتاك- ملسم نب ضايع كلملا دبع نب ماشه سبح

 ماشه لقث املف .ماشه تام ىتح اسوبح لزي ملف «حوسملا هسبلأو هبرضو
 هنأ اونظو ةيشغ هتقهرف «ةايحلا هلثم يف ناك نمل ىحري ال دح يف راصو

 .لتق ارو قلحلا ق ذحأي ءاد )١(
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 نيرضتنحمملا ةلاسر لمألا رصتقو دهزلا باتك

 Zz = a 2 FARS A OES GN GONDII TENGEN E ی ا

 «مكيديأ يف اع اوظفتحا :نازخلا ىلإ ملسم نب ضايع لسرأف ؛تام دق

 نازخلا نم اوبلطف «هتيشغ نم مانشه قافأو «ءيش ىلإ دحأ نلصي الف

 نم ماشه تامو !ديلولل انازح:اتك انارأ :ماشه لاقف .مهوعنمف ءائيش

 ماشهب رمأو «نئازخلاو باوبألا متخف «سبحلا نم ضايع جرخف «هتعاس

 ىلوم- بلاغ هنفكف «نئازخلا نم هونفكي نأ مهعنمو «هشارف نع لزنأف

 :سانلا لاقف «هوراعتسا ىح ءءاملا هيف نخسي “امقمق اودجم ملو -ماشه

 .!ربتعا نمل ةربعل اذه يف نإ

 دبع نب ماشه رضتحا امل :لاق « ينابيشلا رمع يبأ قاحسإ نع ٤-

 متدحو ءايندلاب ماشه مكيلع داح :لاقف «هلوح نوكبي هلهأ رصبأ «كلملا

 اقم معا ام لج ام بلع مکر تو عج ام مگا ڈرتو ماگ هلع

 .!هل رفغی مل نإ ماشه

 ماشه ربقب يبارعأ رم :لاق «هل خيش نع ناسغ نب لضفملا نع ٥-

 لعف !نينمؤملا ريمأ اي :لوقي وهو ربقلا ىلع مئاق هل مداخو «نفد ام دعب
 هلإ :يبارعألا هل لاقف .اذكو اذك كدعب انب لعفو ءاذكو اذك كدعب انب

 .!متيقل ام دشأ يقل هنأ كربخأل كل رشن ول نأ هللاوف ؟نآلا هنع

 نوراه ينرمأ :لاق «مداخلا رورسم نع ناسح نب هللا دبع نع ٩-

 ىلع اهيقتني لعجف اهب هتيتأف «هنافكأب هيتآ نأ رضتحا امل نينمؤملا ريمأ

 .يناوألا نم برض (۱)
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا يشو هزل باك

 :لوقیو هلمأتي لعجف < هيلإ لمحف رم م رق ترفحف ير م «هنیع

 مث يکبيو -٠[ 1: قاحلا] € 7  ةينطلس ىلع كله -َةلاَم ىع ىنغأآم»

 .تمصأ یتح ‹ةليح تسيل «ليحلا تبهذ

 :لوقي لعج هنآ ؛شيرق نم خيش ينثدحو :ايندلا يأ نبا لاق -۸

 .قلخلا اذه نيب نم ذحخؤأ

 يرمع نأ تملع ول :لاق هنأ تثدحو :ايندلا يبأ نبا لاق -۹

 .!تلعف ام تلعف ام ؛ ریصق اذکه

 رصتنملا لعج :لاق «يبلغتلا رمعم نب نوراه نب هللا دبع نع ٠-

 !نينمؤملا ريمأ اي كيلع سأب ال :لوقي لئاقو «هسفنب ديكي وهو لوقي

 .!ةرحآلاو ايندلا تبهذ دقل ءاذه الإ سيل :لاقف

 نينمؤملا ريمأ نوراه لعج :لاق «يدزألا دمحم نب دمحأ نع ١-

 يق ناورم نب كلملا دبع لاق :لاق «فلح نب دوعسم نع - ۲

 اهابج يق تامينغ ىعرأ ةماهت نم لحرل دبع ينأ تددول هللاو :هضرم
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 نيرضنحملا ةلاسر لمألا د وصقو ده یزلا باتک

 اهب توما لوزن دنع كوللاو ءارمأألا تلاق ام

 «هيبأ نع ناسير نب ريج نب هللا دبع نب دمحم نب ةيواعم نع -۴

 دق كنإ !هاتبأ اي :هنبا هل لاق هلظ ةافولا صاعلا نب ورمع ترضح امل :لاق

 فصي تح توملا لوزن دنع القاع الحر ىقلأ تنك ينتيل :انل لوقت تنك

 نأكل !ينب اي هللاو :لاق .توملا يل فصف «لحرلا كلذ تنأو !دجي ام يل

 رجي كوشلا نصغ نأكو «ةربإ مس نم سفنتأ ينأكو "تحت يف يبنح
 :لاق مث .يتماه ىلا يمدق نم هب

 الوعولا ىعرأ لابجلا لالق يف يل ادب دق ام لبق تنك ينتيل

 .رخذإلا نيردب ءامإلا ينتكرعأ اضيح تنك ينتيل هللاو

 صاعلا نب ورمعب دج امل :لاق «برقع يبأ نب لفون يبأ نع ٠٤-
 تيتو ءانكر ت انترمأ مهلا :لاقف «هتبقر نم لالغلا عضوم هدي عضو هبط

 .تام یتح هاریجه كلت تناکف !كترفغم الإ انعسي الو «انبكر ف

 لاق هه صاعلا نب ورمع نأ ؛يدسألا سيق نب دمحم نع-٠
 نإ مهللا ءرذتعأف ةءارب وذ الو «رصتنأف ةوق وذ ال مهللا :توملا يف وهو

 .!رفغتسم بنذم رقم

 .برعلا هب تملكت دقو «يسراف بايثلا هيف ناصت ءاعو )١(

 .هركذب ءرملا هب علوي امو مالكلا ةرثك :ىريجهلا (۲)
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 نيرضنحمملا ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا باتك

 ىلإ رظن ظ صاعلا نب ورمع رضتحا امل :لاق «نسحلا نع ٦-

 رم مت :لاق !ارعب ناک هتیل ای ؟اهیف اع اھذحأی نم :هینبل لاقف «قیدانص
 ينغي اذه نورت ام :لاقف ؟اذه ام :هونب لاقف «هرصقب اوطاحأف «سرحل اب

 يت وهو 4 صاعلا نب ورمع انرضح :لاق «ةساش نبا نع -۷

 ام :لوقي هنبا لعجو «رادحلا ههحو ىلوو «يكبي لعجف «توملا ةقايس

 لضفأ نإ :لاقف «ههحوب لبقأف ؟اذكب ل هللا لوسر كرشب امأ ؟كيكبي

 تم انأ اذإف «هللا لوسر ادمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يلع دعت ام

 اوميقأو ءانس بارتلا يلعاونسف ينومتنفد اذإو «ران الو ةحئان ينعبتت الف

 ام رظنأو مكب سنآ یقح «همحل مسقیو روزج رحنی ام ردق يربق دنع

 .يبر لسر هب عحارا

 هرضح نيح هلظ صاعلا نب ورمع نأ ؛دايز نب دمحم نع-۸

 . ءاهانكهتناف ءايشأ نع انتيهنو ءاهانكر تف ءايشأب انترمأ مهللا :لاق تولا

 نأ دهشأو -ينميلا هديب اهيلع ضبق مث- هللا الإ هلإ ال هنأ دهشأ نكلو

 هيدي نإو ضبقف :لاق -یرسیلا هديب اهیلع ضبق مث- هلوسرو هدبع ادمحم
 ( .ناتضوبقم

 نيح هلظ ةبقع نب ديلولا لاق :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع - ۹
 اميف يل كرابت الف يلع اوقدص ةفوكلا لهأ ناك نإ مهللا :توملا هرضح
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 ةرافك هلعحاف يلع اوبذك اوناک ناو «درم رش يدرم لعحاو «هيلع مدقأ

 .!يبونذ نم نوملعي ال امل

 نيح ناورم نب زيزعلا دبع تيأر :لاق «ةكيلم يبأ نبا نع ٠-

 ءاملا اذهك ينتيل الأ !اروكذم ايش كأ مل ينتيل الأ :لوقي وهو توملا هرضح

 ينب نم زاجحلا فرط يف “"ةلث يعارك وأ «ضرألا نم ةتبانك وأ «يراحجلا

 .!ركب نب دعس ينب وأ «ةيواعم نب رصن

 ناورم نب زيزعلا دبع ترضح امل :لاق «ةريغملا نب دواد نع ١-

 مهالو هيدي نيب عضو املف هيف ينونفكت يذلا ينفكب ينوتئا :لاق ةافولا

 لقأو كليوط رصقأ ام «كل فأ «كل فأ :لوقي وهو هوعمسف «هرهظ

 .! كاريك

 هللاو :لاق ناورم نب رشب رضح امل :لاق «لئاو يبأ نع ۲١-

 مهيلع ىعرأ :کلم ةيدابلا لهآ إوسأل ايشبح ادبع تنک ينا تددول

 مهلعج يذلا هلل دمحلا :قيقش لاقف .هيف تنك اميف نكأ م ينأو «مهمنغ

 اربع مهيف ىرنل انإو ءاريغ انيف نوريل مهنإ «مهيلإ رفن الو انيلإ نورفي

 من «نفدف ناورم نب رشب تام :لاق «رانید نب كلام نع -۳

 اهدحأ فرعأ ملف ةثلاث دعب امهربقب تررمف «هبنج ىلإ نفدف دوسأ تام

 .منغلا نم ةعامج :ةلثلا )١(

 .كيلامملا ةبحص ءيسي يذلا يأ (۲)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا وصقاو دهزلا باتك

 :رعاشلا لوق ترك ذف «هبحاص ربق نم

 لقمورثمربقءاوسو مهنيب ساسح تايطعلاو

 دبع نب هللا دبع رضح امل :لاق «ينشخلا ىسوم نب دام نع ٤-

 اهيلع ناك نيح رصعم ناك يذلا هلام هرشبي ريشب هاتأ ءةافولا كلملا

 تددول «هلو يل ام :لاقف بهذ يدم ةئامنالث كلام اذه :لاقف «الماع

 .!دجنب الئاح ارعب ناک هنا

 هتكلمم لهأ هب فاطأف «توملا هب لزن اكلم نأ ؛نسحلا نع ٥-

 كلم يف مكنإف ءاولهجت ال !موقلا اهيأ :لاقف ؟لاملاو ىنغلا عدت نمل :اولاقف

 .ريبك مأ هذحأ ريغصأ يلابب ال نم

 يي هلام لعجف «الماع ناک الحر نأ ؛تباث نب دام نع ٩-

 «لاملا رغتناو «تقرحف «ةيراسلا هذه اوقرح :لاق ءرضتحا املف «ةيراس

 .!ارعب تناك اهتیل ای !ارعب تناک اھتیل ای :لاقف

 لعجف «كولملا ضعب رضتحا :لاق «ماطسب نب هللا دبع نع -۷

 .!هکلم لاز دق نم محرا «هکلم لوزی ال نم ای :لوقی

 نب قيقش نأ ؛شيرق نم خيش نع جي يأ نب نوراه نع -۸

 ىلع هئادأ نم دب ال انقانعأ يف هللا نيد اذه :توملا هرضح نيح لاق روث
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 نحونت الو «ةيكاب يلع نيكبت الف تماانأ اذإ :هينبل لاق مث «رسي وأ رسع

 .رافغتسالا نم يل اورثكأو «ةحئان يلع
 ضخغبي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۹

 ال كنأ اومعز مهنإف يل رفغا مهللا :اهاق ةملكب هيلع ”سفنف «جاجحلا

 .!لعفت

 ليق :لاق ملعلا لهأ ضعب ينثدحو :ايندلا يبأ نبا لاق ٠-

 معن :اولاق ؟اهاقأ :لاق .اذكو اذك توملا دنع لاق جاجحجلا نإ :نسحلل

 .!یسع :لاق

 «ةفوكلا لهأ دايز عمج :لاق «بئاسلا نب نهحرلا دبع نع ١-

 بخ يلع نم ةءاربلا ىلع مهضرعيل رصقلاو ةبحرلاو دجسملا مهنم ًالمف
 :لاق «ميظع رمأ يف سانلاو «راصنألا نم رفن عمل ينإف :نمحرلا دبع لاق
 بده «ريعبلا قنع لثم «قنعلا ليوط لبقأ ائيش تيأرف ""ةيوهت تموهف
 بحاص ىلإ تثعب «ةبقرلا وذ داقنلا انأ :لاق ؟تنأ ام :تلقف ”لدهأ

 :اولاق ؟تيأر ام متيأر له :يباحصأل تلقف ءاعزف تظقيتساف .رصقلا

 لوقي ريمألا نإ :لاقف رصقلا نم جراح انيلع جرخجو :لاق .مهتربحخأف ل

 .كدسح يأ نالف كيلع سفن )١(

(CY)افیفح امون يأ . 

 .ىلفسلا ةفشلا طقاسلا :لدهألاو .اهريثك تبانلا نيعلا رافشأ ليوط :بدهألا (۳)
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 نيرضنحمملا ةلاسر لمألا رصتاو دهزلا باتك

 دبع ًاشنأف «هبرض دق "جلافلا اذإو «لوغشم مكنع ينإف اوفرصنا :ہکل

 :لوقي بئاسلا نب نمحرلا

 ةبقرلا وذ داقنلا هلوانت قح انب دارأ امعايهتنم ناك ام

 ةبحرلا بحاص املظ لوانت امك تتبث ةبرض هنم قشلا تبثأف

 دايز ىلع دوسألا نب مثيملا مدق :لاق «دمحم نب ماشه نع-۲

 ىلع كدهع هعم «بابلاب مشيملا اذه :هل ليقف ءلاحلا كلتب وهو هدهعب

 اهغيسأ ءام ةبرشل هللاو ؟هعم امو مثيملاب عنصأ امو !مكحيو :لاق .زاجحلا

 .هب ءاج امو مثيلا نم يلإ بحأ

 :هنبا هل لاق ةافولا ادايز ترضح امل :لاق «دانزلا يبأ نبا نع ٣۳-

 نم اند دق !ينب اي :لاق .اهيف كنفكأ ابوث نيتس كل تأيه دق !هبأ اي

 .اذه نم ريخ سابل كيبأ

 نأ ؛يزومرجلا بعك يبأ هبر دبع نع ناميلس نب رفعج نع ٤-

 .يريمحلا نالف :ليق ؟دبعأ ةفوكلا لهأ يأ :لاق اريمأ ةفوكلا مدق ام ادايز

 له لام اذه لام ول :دايز لاقف .رحتو تمس فإف هانأف «هيإ لسرات

 :لاق .ريقفل ريخلا ىلإ ينإ :لاقف ءريخل كيلإ تشعب ينإ :لاق .هعم ةفوكلا

 ناحبس :لاق .جرخت الف كتيب مزلت نأ ىلع كيطعأو كلونأل كيلإ تشعب

 خأ ةرايزلو ءاهلك ايندلا نم يلإ بحأ ةعامج يف ةدحاو ةالصل !هللا

 .هقشب بهذيف ناسنإلا ذحأي حير :جافلا )۱(
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 نيرضتحملا ةلاسر لالا رصقو دهزدا تك

 لصف جرحاف :لاق .ليبس اذ ىلإ سيلف ءاهلك ايندلا نم يلإ بحأ هتدايعو

 !هللا ناحبس :لاق .كناسل مزلاو «ضيرملا دعو «كناوحإ رزو «ةعامج يف

 كلذ نم ماقمل هللاوف ؟هنع ىهنأ ال اركنم ىرأ ؟هيف لوقأ ال افورعم ىرأ

 نظا :رفعج لاق- !نالف ابأ اي :لاق .اهلك ايندلا نم يلإ بحأ دحاو

 رمأف :لاق .فيسلا :لاق ؟فيسلا :لاق .فيسلا وهف -ةريغملا ابأ لحرلا

 وبأو فيك :لاق .رشبأ :توملا يف وهو دايزل ليقف .هقنع تبرضف «هب

 .!؟قيرطلاب ةريغملا
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 باستحألاو ربصلاب راضتحألا دنع سفنلا ةيزحت باب

 يذلا مويلا يف هه ءادردلا يبأ ىلع لحد هنأ ؛ملسم يأ نع-٠

 لاقف «ربكي ملسم وبأ لعجف -مهسفنأك زعلا ف مهدنع ناك و- هيف ضبق

 نأ بحأ ءاضق ىضق اذإ هللا نإف اولوقف اذكه لجأ :هظ ءادردلا وبأ

 .هب یضری

 هنبا لالبو كط ءادردلا يبأ ىلع يمغأ :تلاق ءءادردلا مأ نع ١١-

 لمعي نم ؟ااه يعجضم لث لمعي نم :لاق م .ينع جرحا :لاقف «هدنع

 ةرم وأ هب اوما ل امك هربا ةهندضفأ بلف ۾ هذه يتعاس لث

 قيفي مث يلع یسغی م [٠مسال] 4 2 نوهمغي هنّيَْعْط ىف هردو

 توملا هرضح امل 4فذ لبح نب ذاعم نأ ؛سيق نب ورمع نع -۷

 دق :هل ليقف يتأ تح ‹«حبصن م :ليقف :لاق ؟انحبصأ اورظنا :لاق

 توملاب ابحرم !رانلا لإ اهحابص ةليل نم هللاب ذوعأ :لاق .تحبصأ

 تنك يأ ملعت كنإ مهللا «ةقاف ىلع ءاج بيبح «بغم رئاز «ابحرم

 اهيف ءاقبلا لوطو ايندلا بحأ نكأ م ينإ .كوحرأ مويلا انأف «كفاحأ

 ةدباكمو «رحاوملا إمظل نكلو «رجشلا سرغل الو «راهنألا يركل

 .!ركذلا قلح دنع بكر لاب ءاملعلا ةحازمو «تاعاسلا

 ذاعم دنع سلا ينإ :لاق يديبزلا ةريمع نب ثراحلا نع-۸
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 نيرضتحبلا ةلاسر لمألا رص رصتقو رمزا باتک

 لوقي هتعمسف «ةرم قيفيو ةرم هيلع ىمغي وهو «توعب وهو 4 لبحج نبا
 .كبحأل ينِإ كتزعوف «كقنحخ قنحخا :هتقافإ دنع

 يذلا هضرم هبل ةفيذح ضرم امل :لاق «ةعادو نب دسأ نع -۹

 ؟يكتشت امف :اولاق .ةنحلا يهتشُا :لاق ؟يهتشت ام :هل ليق «هيف تام

 دقل «ينضرمأ بيبطلا :لاق ؟بيبطلا كل اوعدن الف :اولاق .بونذلا :لاق

 ةعضللو «ىنغلا نم يلإ بحأ مكيف رقفلل :ثالث لالخ ىلع مكيف تشع

 .ءاوس قحلا يف ينمالو مكنم يندم نم نإو «فرشلا نم يلإ بحأ مكيف

 حابص نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لاق .معن :اولاق ؟انحبصأ ؟انحبصأ :لاق مث

 .!مدن نم حلفأ ال «ةقاف ىلع ءاج بيبح «رانلا

 ءاج بيبح :هضرم يف هل ةفيذح لاق :لاق «نسحلا نع ٠-

 يب قبس يذلا هلل دمحلا ءملعأ ام يدعب رسلا !مدن نم حلفأ ال «ةقاف ىلع

 .اهحجولعو اهتداق «ةنتفلا

 نط يلع نب نسحلا رضتحا امل :لاق «ةلقسم نب ةبقر نع ١-

 مث ءامسلا ىلإ هسأر عفرف :لاق .رادلا نحص ىلإ يشارف اوجرحأ :لاق

 .!يلع سفنألا زعأ اهنإف «كدنع يسفن تبستحا ينإ مهللا :لاق

 شيرق نم لحرو انأ تلحد :لاق «قاحسإ نب ريمع نع-۲
 تطظفل دقل :لاقف «جرح مث جرحملا لحدف ماقف ن يلع نب نسحلا ىلع

 .ديدشلا ظيلغلا لحرلا وهو :جلعلا عمج )١(
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 هتيقس امو «ارارم مسلا تيقس دقلو «دوعلا اذهب اهبلقأ يدبك نم ةفئاط

 ال نأ لبق ينلس :لحرلا كلذل لوقي لعجو :لاق .هذه نم دشأ ةرم
 مث هدنع نم انجرخف :لاق !هللا كيفاعي ءايش كلأسأ ام :لاق .ينلأست

 دنع دعق تح هبط طظ نيسح ءاجف ”قوسلا ىف ذحأ دقو دغ نم هيلإ اندع

 :لاق .معن :لاق ؟هلتق دیرت :لاق ؟كبحاص نم !يحأ يأ :لاقف «هسأر

 بح ام ؛هب نكي م نإو «ةمقن ةمقن هل دش هلل ؛هنظأ يذلا يبحاص ناك نعل

 .ايرب لتقي نأ

 توملا هل ديلولا نب دلاخ رضح امل :لاق ءرفسلا يبأ نع -۳

 لاقف «دلاح انعمسف .قوسيل هنإ هللاو :هلوح نمم لحجر لاق «سانلا هلوحو

 .هللا نعتساف :لحر

 ال بلخ ثراحلا نب نايفس وبأ لاق :لاق «قحسإ يبأ نع ٤-

 .!تملسأ ذنم ةئيطخب تفطنت امف «يلع اوكبت ال :هلهأل توما هرضح

 هظ ةركب ابأ نأ ؛يبأ ينثدح :لاق «نمحرلا دبع نب ةنييع نع ٠-

 فرعو لقث املف « بأف «بيبطب هوتأي نأ هونب هيلع ضرع یکتشا ال
 ؟اقداص ناك نإ اهدريل مكبيبط نيأ :لاق «هنم هوفرعو هسفن نم تولا

 املف « هللا ةمأ هتتبا تءاجف :لاق .لبق الو :لاق ؟نآلا ينغي امو :اولاق

 كبأ م نإف !هاتبأ اي :تلاق .نيكبت ال !ةينب يأ :لاقف «تكب هب ام تأر

 .توملا قايس يأ )١(

“A1۷ - 



 لمألا رصتو دهزلا بانك

 ضرألا يف ام هديب يسفن يذلاوف «يكبت ال :لاق ؟يکبأ نم ىلعف كيلع

 بابذلا اذه سفن الو «هذه ىسفن نم تجرح نوكت نأ يلإ بحأ سفن

 اذال كربحأ الأ :لاقف -هسأر دنع وهو- نارمح ىلع لبقأ مث .رئاطلا

 *جرتسا :ةافولا هترضح امل لاق «نسحلا نع نوع نبا نع ٦-

 .مالستساو ربص ةلزام هذه :لاقو ءاهكر حف هيعارذ جرحأو

 لعح ةافولا نسحلا ترضح ا :لاق ‹«دیبع نب سنوي نع -_- ۲۷

 لهف ءانتممغ دق كنإ !هبأ اي :لاقف « هللا دبع هنبا هيلع بكأف «عحرتسي

 .!اهلثم. بصأ مل يتلا يسفن يه :لاق ؟اغيش تیأر

 هلل انإ :لوقيف .هللا الإ هلإ ال :لق :هل لاقيف .نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لوقي

 .نوعحار هيلإ انإو

 يف وهو لوقي ناک نيريس نب دمحم نا ؛رانيد نب نسحلا نع -۹
 .يلع سفنألا بحأ يسفن «هللا ليبس يف :توملا

 يأ نب ماس ىلع تلحخد :لاق «هيبأ نع ةملس نب ىح نع - ٠

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاق يأ ()
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 :لاق ةافولا هل رباح رضح امل :لاق «ينانبلا تباث نع - ١

 رانلا نم هللاب ذوعأ :لاقف عحجضأف .نوعجضأ :لاق مث «دعقأف .ينودعقأ

 .تارم ثالث !باسحلا ءوسو

 حابر يبأ نب ءاطع ترضح امل :لاق «ميخر نب دلاخ نع- ۲

 :لاقف -شيرق نم لحرل- نيسح يب نبا يل اوعدا :لاقف ءاكب عم“ ةافولا
 .!رايحألا خيرص اي !رايحألا خيرص اي :لاق مث .ءالؤه هنإ

 ءةافولا هترضح نيملسملا نم الحر نإ :لاق «نسحلا نع- ۳

 اوصوتساف لحنلا ةروس ةمتاح اورظن :لاق نلف اب صو ملعأ هل لاقف

 .[ا:ل] 4 < د ا . ا: :اریح اھب

 نب عيبرلا ىلع تلحد لاق یا یک یا ا ا ا

 «ههجوب زکف «هتیحلب اباعل رصبأف «هضرع زعام نب رکب هدننعو میثخ

 .هللا ىلع مليدلا ىتعأب هنأ بحأ ام هللاوف ؟تهركأ :عيبرلا هل لاقف

 :لاقف «هتنبا تكب عيبرلا رضتحا ال :تلاق «عيبرلا ةيرس نع - ٠١
 .ريخلا يبأ يقل مويلا !ىرشب اي :يلوق نكلو « يكبت ال !ةينب اي

 الأ :ميثحخ نب عيبرلل ليق :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع ٦-

 { لاق رکفت م ءاورظنا :لاقف ؟اببط كل اوعدن

 ىلع مهصرح نم ركذف [«تقرفل 4 ٠ ١ با ر

 ٠ .ثيغملا :خيرصلا (۱)

 .طسبني ال يذلا :زكلا (۲)

- A1۹ ۔ 



 نيرضنحسملا ةلاسر لمالا رصقو دهزلا بك

 ىرأ امف «ءابطأ مهيف تناك و «ىضرم مهيف تناك «اهيف مهتبغرو ايندلا

 .هل توعنملاو تعانلا كله «ىوادتملا الو «يقب يوادملا

 «لقث نيح يعخنلا ميهاربإ ىلع انلخد :لاق «رشعم يبأ نع - ۷

 وهو دمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوقي لعجف

 هلا ال :لاق قح صقنی لعح ؛القث داز املف :لاق .ریدق ءيش لک ىلع

 ىضق مث هللا الإ هلإ ال «هدحو هللا الإ

 وهو هدوعأ ميهاربإ ىلع تلحد :لاق «طايخلا نارمع نع -۸

 يردأ ال «توملا كلم رظتنأ :لاق ؟نارمع ابأ اي كيكبي ام :تلقف «يكبي

 .!؟رانلاب مأ ينرشبي ةنحلاب

 وهو يعشلا ىلع تلحد :لاق «يدنكلا ىح نب ايركز نع -۹

 ينإ مهللا ءادوهجج اعحو يندحأ :لاق ؟كدحت فيك :هل تلقف «يكتشي

 .!يلع سفنألا زعأ اهنإف كدنع يسفن بستحأ

 نم رفن داع :لاق «هريغ وأ نسحلا نع نارهم نب مزح نع -۰
 ق كدنع ام :موقلا ضعب هل لاقف «توملا يق هودحوف الحر لوألا ردصلا

 ىقح موقلا حرب امف :لاق .هللا رمأل ميلستلاو اضرلا :لاق ؟اذه كعرصم

 .ريحخ ىلإ 'امهلئوم نأ هللاو فرع :نسحلا لاق .ىضق

 رحبلا وزغي ناك خيش انثدح :لاق «عركلا دبع نب اص نع ٠١-

 .ًاجلملاو لآملا لئوملاو «ميلستلاو اضرلا لئوم يأ (۱)
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 نيرضتحسملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 ليقف «ةافولا هترضحف «ناوزع هل لاقي دابعلا نم لحر ةرصبلاب ناك :لاق

 لوطف :لاق ؟ةيفاعلا تناك نإف :ليق .توملا ةلجع :لاق ؟يهتشت ام :هل

 .راهنلاو ليللا اذه

 ا( جرعألا مزاح يبأ ىلع انلخد :لاق «فرطم نب دمحم نع -۲

 :لاق .ريخب يندحأ :لاق ؟كدحت فيك ؛مزاح ابأ اي :انلقف «توملا هرضح

 ادغ نم يوتسي ام هللاو هنإ :لاق مث .هب نظلا نسح «هلل ايحار يندحأ

 قح توملا هب لزني نأ لبق همامأ اهمدقيف «هسفنل ةرحآلا دقع رمعي حارو

 ءايندلا دقع يف حارو ادغ نمو «نهل موقتو اه موقيف ءاهيلع مدقي

 .بيصن الو اهيف هل ظح ال ةرحآلا ىلإ عحريو «هريغل اهرمعي

 :توملا هرضح امل مزاح وبأ لاق :لاق «هوفألا يمألا رشب نع -۴

 راهنلاو ليللا اذه ناك نإو هللا ركذ ىلع الإ ايندلا نم ءيش ىلع انيتأ ام

 .. ل :ًأرق مث .نينمؤملل ةحار توملا فو “هاقلحأ الإ ءيش ىلع نايتأي ال

 . [۱۹۸:نارمع لآ] ا

 نب ذاعم نب نمحرلا دبع نعط :لاق «بشوح نب رهش نع ٤-
 !هبأ اي :هل لاق ؟ينب يأ كدحت فيك :هل لاقف هوبآ هيلع لحدف «لبح

 ذاعم هل لاقف [٠ء«:ةرتبلإ ( $ ٠

 .[۲١٠:تافاصلا] € ۰ ظ : ها

 .يلابلا :قلخلا )١(
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصضو دمزلا اتك

 لحد :لاق «شيرق نم خيش نع يوحنلا ريكب نب رمع نع ٥-
 :لاق ؟كدحب فيك !ينب اي :لاقف هعجو يف هنبا ىلع زيزعلا دبع نب رمع

 نوكأ نأ نم يلإ بحأ ينازيم يف نوكت نأل !ينب اي :لاق .قحلا يف يندحأ

 نأ نم لإ بحأ بحت ام نوكي نأل !هبأ اي انأو :هنبا لاق .كنازيم يق

 .بحأ ام نوكي

 هرضح امل فرطم لاق :لاق «يدبعلا ملسم نب هللا دبع نع ٠١-

 :لاق .ةرحخآلاو ايندلا رمأ نم يلع هتيضق يذلا يق يل رح مهللا :توللا

 .توع نأ لبق نآرقلا هيف متخف «هربق ىلإ هولمحي نأب مهرمأو

 دايز نب ءالعلا رضتحا امل :لاق «ةيطع يبأ نب ريهز نع -۷

 لبقتسأ نأ بحأ هللاو تنك :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكب يودعلا

 اعد مث ءرهطتف «روهطب اعدف :لاق !هللا كمحر لعفاف :لاق .ةبوتلاب توملا

 وحن وأ نيترم هسأرب ًاموأف ءةلبقلا لبقتسا مث «هسبلف «ديدحج هل بوثب

 .تامف عجطضا م «كلذ

 :هل ليقف «یکب نسحلا عجو دتشا امل :لاق «ربج نب موثلک نع -۸

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإو «ميظع لوؤه رمأو «ةفيعض ةسيفن :لاق ؟كيكبي ام

 !كلام ابأ اي :اهضرم ةضرم يف مغيضل تلق :لاق «رضم نع ٠۹-

 كضبق وأ :تلقف !هتحر ىلإ كضبق وأ :لق :لاق !هتعاط ىلإ هللا كماقأ

 .كلت هتضرم نم ماق ام هللاوف !نیمآ :وه لاقف !هتحر ىلإ
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 ندرضتحسملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 ال :لاق -ريمع نب دیبع بجعي ناک = لحجر نع بويا نع -۰

 الحر يهتشأ :لاق ؟يهتشت ام :هل ليق «ةافولا ريمع نب ديبع ترضح

 .يلع ارقي نآرقلاب انقوم

 توملا دنع يبأ نقلأ تبهذ :لاق «ينانبلا تباث نب دمحم نع ۱١-

 .جرخت هسفنو ارقي هنأك .عباسلا يدرو يف ينإف «ينع لح !ينب اي :لاقف

 :لاق يوك يلشهت خيش ينثدح :لاق ءدیلولا نب فلخ نع -۲

 نبا هل لاقف «ئموي وهو قوسلا, يل وهو يلشهنلا ركب يبأ ىلع انلخد
 .ةفيحصلا يط ردابأ :لاقف ؟لاحلا هذه ىلع :كامسلا

 رميل :توملا دنع لاق افيصح نأ ؛برح نب مالسلا دبع نع - ۴۳

 | بحأو كبحأ يأ ملعتل كنإ يف ام ىلع مهلا ءانانأ اذإ توما كلم

 .!كلوسر

 نب ةريغملا ىلع تلحد :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع ٤-

 اذه لمعا :لاقف .نصوأ :تلقف «هيف تام يذلا هضرم يف ميكح

 .عجضلا
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 درحلا ءوس ةفاخم توحملا دنع عزجلا باب

 نأ ؛-نسحلا نع هارأ- ديزي نبا وأ هللا دبع نب ءاربلا نع ٥-

 ‹كيكبي ام :ليقف «يكبي وهو هيلع لخد رضتحا امل هل لبح نب ذاعم
 الو ءيب لح نإ تولا نم اعزح يكبأ ام :لاق ؟يي ادمحم تبحص دقف

 ةدحاو لعجف «نیتضبق ضبق هللا نأ يئاکب نکلو «يدعب اهکرتآ ایند یلع
 .!؟نوكأ نيتضبقلا يأ يف يردأ الف «ةنحلا يق ةدحاوو «رانلا يف

 هترضح امل 4ظ لبح نب ذاعم نأ ؛نادرو نب یسوم نع ٦-

 ينكلو «توملا نم اعزج يكبأ ام :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكب ةافولا
 هاشغيو :لاق .ةبحألا قارف ىلعو «هللا ليبس يف داهجلا ىلع يكبأ

 .!كبحأ ينإ كتزعوف «كقنحخ قنحا :لوقي لعجف «بركلا

 هل ناميلا نب ةفيذحب لزن امل :لاق «ميلس يبأ نب ثيل نع -۷

 ىلع افسأ يكبأ ام :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «اديدش اعزج عزح توما

 مأ اضرلا ىلع «مدقأ ام ىلع يردأ ال ينكلو «يلإ بحأ توملا لب «ايندلا

 .؟طخس ىلع

 ضعب يف قافأف يظ ةفيذح ىلع يمغأ :لاق «دوعسم يبأ نع -۸

 نم هللاب ذئاع :لاق .رحسلا لاق ؟اذه ليللا يأ !دوعسم ابأ اي :لاقف ليللا

 .نیترم ! منهج
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 هب لزت امل 4ظ ءادردلا ابأ نأ ؛يدبعلا ديز نب رفعح نع -۹

 ؟هللا لوسر بحاص اي يكبت تنأو :ءادردلا مأ هل تلاقف .ىكب تولا
 .؟يبونذ نم مجهأ ام ىلع يرد الو يكب ال يلامو «معن :لاق

 توملا هظ ءادردلا يبأب لزن امل :لاق «نالجع نب طيمش نع ٠-

 انربخت نكت ملأ !ءادردلا ابأ اي :ءادردلا مأ هل تلاقف ءاديدش اعزج عزح

 توملا تنقيتسا امل يسفن نكلو «يبر ةزعو ىلب :لاق ؟توملل بحت كنأ

 هلا ال ينونقل ءايندلا نم يتاعاس رخآ هذه :لاقف «یکب مث :لاق .هتهرک

 .تام تح اهددري لزي ملف .هللا الإ

 «توملا هب لزت ال ظ ءادردلا ابأ نأ ؛ينوحلا نارمع يبأ نع -

 دق ام نيرت دق !ءادردلا مأ اي :لاقو «ىكبو هيلإ اهمضف ءءادردلا مأ اعد

 نإو «هنم دشأ رمأ طق يب لزاي مل رمأ يب لزن دق هللاو هنإ «توملا نم لزن

 وه ام هللاوف ىرحألا نكت نإو «هدعب ام نوهأ وهف ريح هللا دنع يل ناک

 يلمعا !ءادردلا مأ اي :لاق مث «ىكب مث :لاق .ةقان بالحك الإ هدعب اميف

 الالب هنبا اعد مث .هذه يتعاس لخمل يلمعا !ءادرلا مأ اي ءاذه يعرصم لثمل

 ‹كيبأ عرصم لثل لمعا «تولا ةعاسل لمعا !لالب اي كحيو :لاقف

 .ضبق مث .دق نأکف كتعاسو كتعرص هب ركذاو

 هيلع لحدف «ىكتشا هل ءادردلا ابأ نأ ؛ةرق نب ةيواعم نع ۲١-

 :لاق ؟يهتشت امف :اولاق !يبونذ شا :لاق ؟يكتشت ام :اولاقف هباحصأا

 .ينعجضأ وه :لاق ؟ابيبط كل اوعدن الفأ :اولاق .ةنحجلا يهتشأ
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 يا لمألا وصتو دهزدا بك

 يأ ىلع يملسلا ريدح لحد :لاق «ةداوس نب ركب نع ٣-

 ىلع مئان وهو اهيف قرع دقو فوص نم ةبج هيلعو «هدوعي 4 ءادردلا
 كوسكي يتلا بايثلا نم سبلت نأ كعنعي ام !ءادردلا ابأ اي :لاقف «ريصح

 ‹«نعظن اهيلإو «لمعن اه اراد انل نإ :لاق ؟اشارف ذحختتو هط ةيواعم

 .لقثملا نم ريخ اهيف فحملاو

 ام :اولاقف ىكب 4 ناملس رضح امل :لاق «نسحلا نع ٤-

 ءايندلا ىلع افسأ يكبأ ام :لاق ؟ب هللا لوسر بحاص تنأو كيكبي

 نكيل» :لاق «هانكرتف ادهع انيلإ دهع لب هللا لوسر نكلو ءاهيف ةبغر الو
 اعضب وأ نيرشعو اعضب كرت ام غلبف :لاق «بكارلا داز لثم مكدحأ ةغلب

 ( .!هرد نیئالثو

 يف ىكب هل ةريره ابأ نأ ؛لحح نب ريشب نب ملس نع ٥- £

 يکبا نکلو «هذه مکايند ىلع يكب ام :لاقف ؟كيكبي ام :لاقف هضرم

 ةنج ىلع ةطبهم دوعص يف تيسمأ ينإف «يداز ةلقو «يرفس دعب ىلع

 .يب ذخؤي امهتيا يرد الو «رانو

 هب .لزن ال هللا دبع نب رماع نأ يغلب :لاق «يريمنلا دايز نع -

 ىنإ مهللا «نولماعلا لمعيلف عرصلملا اذه لثمل :لاق مث «ىكب تولا

 !تنأ الإ هلإ ال «يبونذ نم كيلإ بوتأو «يطيرفتو يريصقت نم كرفغتسأ
 .تام تح اهددری لزی م م

 )١( :مقر ايندلا مذ ةلاسر يف هجرخت ظنا ۸٤.
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا وصتقو دهزلا باتك

 رضتحا امل هللا دبع نب رماع نأ انغلب :لاق «يشاقرلا ديزي نع -۷

 انإو هلل انإو «نيعاسلا ةياغ توملا اذه :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكب

 راهنلا رح ىلع يكبأ نكلو «توملا نم اعزج يكبأ ام هللاو «نوعجار هيلإ

 .هيدي نيب اذه يعرصم ىلع هللاب نيعتسأ ينإو «ليللا دربو

 ليقف «يكبي لعج رضح امل هللا دبع نب رماع نا ؛ةداتق نع -۸

 ءايندلا ىلع اصرح الو توملا نم اعزح يكبأ ام :لاق ؟كيكبي ام :هل

 .ءاتشلا يلايل مايقو رحاوهلا إامظ ىلع يكبأ نكلو

 هضرم يف هللا دبع نب رماع یکب :لاق «ییحب نب مامه نع -۹
 ةيآ :لاق ؟هللا دبع ابأ اي كيكبي ام :هل ليقف ءاديدش ءاكب هيف تام يذلا

 [rv] ¢ ° .) :هلا باتک یف

 هدوعی لحجر ىلع هللا دبع نب رماع لحد :لاق «نسحلا نع -۰

 اميف توما ام هللاو ؟توملا نم عزحتأ :لاقف «توملا نم عزج هنأك هآرف

 .!زنع ةضكر ك الإ هدعب
 اي :توملا ي وهو عساو نب دمحم لاق :لاق مزح نع-۱

 ىلإ وه الإ هلإ ال يذلا هّللاو يب بهذي ؟يب بهذي نيا نوردت !هاتوحإ

 .!ينع فعي وأ رانلا

 دنع عساو نب دمحم ترضح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۲

 .هللا وفعي وأ رانلا ىلإ «مالسلا مكيلع :هباحصأل لوقي لعجف «تولا
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 نيرضنحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 هدوعن عساو نب دمح ىلع انلخد :لاق «دیبع نب سنوي نع -۴۳

 يف تيقلأف يلحرو يديب ذحأ اذإ سانلا لوقي ام ينع ينغي امو :لاقف

 .!؟رانلا

 لقث امل :لاق انل بحاص ينثدح :لاق «رماع نب ديعس نع ٤-

 مايق موق اذإف «تلحدف «ةدايعلا يف هيلع سانلا رثك عساو نب دمحم

 اذإ ءالؤه ينع يغي ام ينربخأ :لاقف « يلع لبقأف تدعقف «دوعق نورحآو

 .!؟رانلا يف تيقلأف ادغ يمدقو يتيصانب ذحأ

 يف رانيد نب كلام تعم :لاق «يمعلا دمصلا دبع يبأ نع ٥-

 نم ميعنلا برقأ ام :هب ملكتي هتعم“ مالك رحخآ نم وهو «لوقي هضرم
 .!الاوز ناکشویو نابقعي سؤبلا

 توم نأ لبق هدنع انک :لاق «رانید نب كلام نع مزح نع ٦-

 ؟ةيلق هل عنصن :اولاقف "”نطب هب ناك هنظأ :لاق «ةثالث وأ نيمويب

 ينطبل ايندلا يف ءاقبلا ديرأ نكأ مل ينأ ملعي هللا نوكي نأ وحرأل ينإ :لاقف

 .يجرفل الو

 يف وهو رانيد نب كلام ىلع اولحخد :لاق «ىسيع يأ نع -۷

 .نطبلا ءاد :نطبلا )١(
 .اهدابكأو رورجلا موحل نم ذحتت ةقرم :ةيلقلا (۲)
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 .ىجحي يبأ '”بوؤد ناك مويلا اذه لثمل :لوقي لعجف «توملا

 انباحصأ ضعب ركذ :لاق «نيزر يأ نب دمحم نب ورمع نع -۸
 ةعدب نوكي نأ فاحأ ينأ الول :توملا دنع لاق رانيد نب كلام نأ

 ينلأسف هللا ىلع تمدق انأ اذإف (طيرشب يدي تدشف تم انأ اذإ مكترمأل

 كل ضرأ م !بر اي :تلق ؟تعنص ام ىلع كلم ام -ملعأ وهو-

 .طق يسفن

 نانس يبا نب ناسح تير :لاق «نوميم نب يدهم نع -۹ (

 .رانلا نم توحجن نإ ريخ :لاق ؟كدحت فيك :هل ليق -هضرم يف هبسحأ-

 .اهيفرط نيب ام ييحأ «نيفرطلا نيب ام ةديعب ةليل :لاق ؟يهتشت امف :ليق

  E NEلوق يشاقرلا ديزي تعع ٠

 لکلو ةلمكم روحألاو «ةروظحم لامعألا نإ الأ اا

 ربقلا نم اي :لاقو ىكب مث .توملا ىلإ اهلهأو ايندلا ةياغو «ىعسي ام عاس

 ؟كسفنل تمدق اذام !هدروم ادغ رانلاو «هفقوم هللا يدي نيبو «هنكسم

 .؟كبر يدي نيب كفوقول تددعأ اذام ؟كعرصمل تددعأ اذام

  -۹١ىكب يشاقرلا ديزي رضتحا امل :لاق «زازقلا تسرد نع ‹

 مايق نم ينتوفي ام ىلع هللاو يكبأ :لاق ؟هللا كمحر كيكبي ام :هل ليقف

 )١( .بعتلاو دحلا يأ
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلاباتك

 ؟موصي نمو ؟ديزي اي كل يلصي نم :لاقو «ىكب مث .راهنلا مايصو «ليللا
 بونذلا نم هيلإ كل بوتي نمو ؟كدعب لامعألاب هللا ىلإ كل برقتي نمو

 لح ام مكب لح دق نأكف «مكبابشب نرتغت ال !هاتوخإ اي مكحيو ؟ةفلاسلا

 !رذحلا رذحلا !ءاجنلا ءاجنلا «توملا برك ةدشو «رمألا ميظع نم يب

 .!هللا مكمحر ةردابملا !هاتوحإ اي

 ؛انخايشأ ضعب ينثدح :لاق «يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع -۲

 ءاديدش اعزج عزجف ءةافولا هترضح ةمألا هذه ةيلع نم الحر نأ

 موصي نأ ىلع الإ يكبأ ام :لاقف «كلذ يف هل ليقف ءاريثك ءاكب ىكبو

 ركذيو «مهيف تسلو نولصملا هل يلصيو «مهيف تسلو هلل نومئاصلا

 .يناكبأ يذلا كاذف «مهيف تسلو نوركاذلا

 دبع رضتحا امل :لاق «مكحلا نع يئالملا ليئارسإ يبأ نع ٠ ١-

 موصلا ىلع افسأ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكب دوسألا نب نمهحرلا
 له نم هنأ هل يئرف :لاق .تام ىتح نآرقلا ارقي لزي ملو :لاق .ةالصلاو

 هسفن لمعي ناک دقل «كاذ نم دعبي الو :لوقي مكحلا ناكو :لاق .ةتحلا

 ٠ .هيلإ راص يذلا هعرصم نم ارذح ءاذه ادهتحجب

 يذلا هضرم يف يمايإلا ديبز ىلع تلحد :لاق «ديعس نع ٤-
 ( هللا ريختسأ :لاقف !هللا كافش :تلقف «هيف تام

 :اهفارشأ نم يآ (۱)
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 نيرضتحمملا ةئاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 وهو ةيطع ىلع تلخد :لاق «يدوألا ديزي نب سيردإ نع ٠-
 :لاقو «هانيع تعمدف ؟هللا كمر كدحت فيك :انلقف «هسفنب دوج

 لمعي نأ مكنم عاطتسا نمف ءايندلا ىلإ ينم برقأ ةرحآلا ىلإ هللاو يندحأ

 .لعفيلف ةعرصلا اذه لث

 يئالملا سيق نب ورمع رضتحا امل :لاق «ثايغ نب صفح نع -۹

 صغنم تنك دقل هللاوف ؟ايندلا نم يكبت مالع :هباحصأ هل لاقف «یکب

 نأ افوخ يكبأ اإ ءايندلا ىلع يكبأ ام هللاو :لاقف !كتايح مايأ شيعلا

 ( .!ةرخآلا ريح مرخأ

 ءاج اذإ سنوي نب لضفم ناك :لاق «عيبرلا نب ريطم نع -۷

 ةلماك ةليل تبهذ :لاق حبصأ اذإف .لماك موي يرمع نم بهذ :لاق ليلا

 “اہک رک نم يل نا ملعأ تنک دق :لاقو «یکب رضتحا املف .يرمع نم

 الف "هزاع ادیدش «همغ ادیدش «هصصغ ادیدش «هبرک ادیدش اموي يلع

 لمح م .هدابع نيب الدع هلعجو «هقلخ ىلع توملا ىضق طق يذلا الإ هلإ

 زيزعلا وهو المع نسخا كأ مذيل ةويحلأو بَل ول ىدا ءًأرقي
 .هسفن تحجرخف سفنت مث [۲:كللا] ٠) .ٌروُفَلا

 :راهنلاو ليللا رك يأ )١(

 .توملا دنع:بركلاو قلقلا :زلعلا (۲)
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 نيرضشحاملا ةلاسر لمألا وصقو دهزلا باتك

 يطيرفت هللاو تركذ :لاق ؟هللا كمحر كيكبي ام :هل ليقف «يكبي لعح
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 لعح عساو نب دمحم رضتحا امل :لاق «حيبص نب عيبرلا نع -۹

 :لاق مث «ىكبف .كل اوحرن انإف !هللا دبع ابأ اي رشبأ :هل نولوقي هناوحإ

 .هللا وفعي وأ رانلا ىلإ يب بهذي

 دقو عساو نب دمحم ترضح :لاق «رانيد نب ةلاضف نع ٠-

 ةوقو الو لوح الو «يبر ةكئالم. ابحرم :لوقي لعجف «توملل ”يجس

 هرصبب صخش مث :لاق .اهلثم مهأ مل ةبيط ةحئار تمشو :لاق .هللاب الإ

 .تامف

 ابأ رضح امل :لاق «حوبذملا ةيطع يبأ نب ديعس نب دامح نع-١

 ال يل امو :لاقف ؟توملا نم عزجتأ :هل ليقف «هنم عزح توملا ةيطع

 .؟يب كلسي نيأ يردأ ال مث «ةعاس يه امنإو «عزحأ

 يعحخنلا ميهاربإ رضتحا امل :لاق «لحر نع يروثلا نايفس نع - ۲

 .رانل امإو ةنحط امإ ؛يبر لسر رظتنأ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكب

 ي يملسلا ءاطع ىلع انلخد :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع - ۳

 رظنف «هل نوعدي مهيديأ هباحصأ عفرف « قافأف «هيلع يمغأف ءاهضرم ةضرم

 .ابوت هيلع تددم اذإ :تيملا تيجس (۱)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 يحور نا تددول هللاوف «ينع اوکسميلف مهرم !ةديبع ابا اي :لاق م «مهيلإ

 مث :لاق .رانلا ىلإ جرخت نأ ةفاخم ؛ ةمايقلا موي ىلإ ترجنحو يتاهل نيب ددرت

 .توملا دعب هيلع مجهي امم "قرف هللاو يناكبأف :دحاولا دبع لاق .ىكب

 دقو نانس نب ناسح ىلع انلخد :لاق «دهرق نب ةرضاغ نع ٤ ۲٠١-

 لاحب يندجأ :لاق ؟كدحت فيك :هناوحإ ضعب هل لاقو «تولا هرضح

 .كاذ نإ :لاق مث «ىكبف ؟اديدش ابرك هللا دبع ابأ هل دجتفأ :اولاق .توملا

 نم وحري ام هملأو توملا برك نع هيلسي نأ نمؤملل يغبني :لاق مث
 .هللا ءاقل ي رورسلا

 لیقف «یکب توملا يبأ رضح امل :لاق «ةفيلح يبا نب رمع نع ٥-

 .ثعبلا موي ىلإ بارتلا يق هوحجولا ثبل هّللاو يناكبأ :لاق ؟كايكبي ام :هل

 ‹توملا نيحلاصلا نم لحجر رضح :لاق «روصنم نب رشب نع ۲٠٦-
 سيل :لاقف ؟اهنوفرعت يتلا ايندلا يه امنإف «يكبت مالع :هل ليقف «ىكبف

 هلهأ سلاجو ركذلا قارف ىلع هللاو ينكلو <« يكبأ ًاهيلع

 هترضح امل يريمنلا دايز لاق :لاق «يعيطقلا ليهس نع -۷

 دقل هللاو ءادبأ اذهب تملكت ام رمألا اذه نم ينرضح ام الول :ةافولا

 ينسنت الف «مهلا كلذ يلتقي نأ تيشح دقل تح يلق توملا ركذ عدص

 .تامف هرصبب صحخش مث :لاق .كيلع مودقلا يف تنك امم

 .فوحلاو عرفا :قرفلا )١(
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 لوقي يميتلا ىلعألا دبع تعم :لاق «يميتلا ةملس يبأ نع-۸

 ميظعل دعأو «توملا نم كعزح نم رثكأ :توملا هرضح دقو هل راح
 .هللاب نظلا نسح رومألا

 نب زيزعلا دبع ىلع انلحد :لاق «ناميلس نب متاح نع -۹

 لاقف .تومأ يندحأ :لاق ؟كدحبټ فيك :تلقف «هسفنب دوج وهو نامیلس

 الإ لوعن ام :لاق مث «ىكبف ؟هللا كمحر لاح ةيأ ىلع :هناوخإ ضعب هل

 .تام تح هدنع نم انجرح امف :لاق .هللاب نظلا نسح ىلع

 يف نيصح يبا ىلع تلحخد :لاق «شايع نب ركب يأ نع -۰

 امو ظ :لوقي لعجف «قافأ مث هيلع يمغأف «هيف تام يذلا هضرم

 من هيلع يمغأ م لاق [٠٠:فرعرا] 4.>: يملا مه أوناك كلو ّمهَصَمَلظ

 دقو مصاع ىلع تلحدو :لاق .كلذ ىلع لزي ملف ءاهددري لعجف قافأ

 :بارحما يت هنأك ءاهققحي «ةيآلا هذه ددري هعمسأ تلعجف «رضتحا

 4 ج نيبسحلا عرْسأ وهو مكحلا هل ١ اأ وحلا منلو م للا ىلإ ادر ثڈ

 ننذؤت ال :لاقف ‹«توملا هرضح دقو شمعألا ىلع تلحخدو :لاق [٠٠:ممنال]

 .ىكب مث .مث ينقلاف "ناجحا ىلإ اوجرخاف تحبصأ اذإو ءادحأ يب

 اي :هل ليقف «هتوم دنع شمعألا ىكب :لاق «حون نب رباح نع -۱

 .؟يسفنب ملعأ انأو ءاكبلا نم ينعنع امو :لاق ؟توملا دنع يكبت تنأو دمحم ابأ

 .ةربقملا يأ (۱)
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 نيرضتخملا ةلاسرا لمألا و رصتقو ده هزلا باتک

 دبع ةلاوط وبأ عمج :لاق «دهازلا يرمعلا ع نمحرلا دبع يبأ نع -۲

 :لاقف هتوم دنع هدلو يراصنألا مزح نب رمعم نب هللا دبع نب نمحرلا

 نإو ء«رحنلاو ردصلا ىلع ينم متنأف هللا متيقتا نإ مكنإف «هلل اوقتا !ينب اي

 .مكب هللا عنص ام لابآ م !اوقتت

 ةافولا هظ رمع نبا ترضح امل :لاق «ريبح نب ديعس نع -۴

 م ينإو ءليللا ةدباكمو «رجاوملا إمظ ىلع الإ ءيش ىلع ىسآ ام :لاق

 .-جاجحلا ينعي- .انب تلزن يتلا ةيغابلا ةعفلا لتاقأ

 دبع باحصأ نم الحر رضح امل :لاق «ةرم نب ورمع نع ٤-

 تنك دقف «هللا قتا :هل اولاقف .توملا :لوقي لعجف توملا هل هللا

 .!يندلت مل يمأ تيل اي «توملا :لاقف !تنکو

 نم جرخف نبللا هل رمع برش امل :لاق «ليعامإ نع ٠١-
 نم :لاقف «مهيلإ رظنف «هيلع نونثي لاحر هدنعو «ربكأ هللا :لاق هتنعط

 يل ناک ول ءاهيف تلحد امک اھنم تجرح يأ تددول «رورخمل هومتررغ

 .علطملا لوه نم هب تيدتفال تبرغ امو سمشلا هيلع تعلط ام مويلا

 لحجر هيلع لحد هڪ رمع نعط امل :لاق «نوميم نب ورمع نع -
 .يق مدقلا نم كل ناك دق !هللا ىرشبب نينمؤملا ريمأ اي رشبأ :لاقف «باش

 ‹«تلدعف تفلختسا مث «تملع دق ام لَ هللا لوسر عم ةبحصلاو مالسإلا

 .يلع الو يل ال ءافافك تكرت ينأ تددول !يحأ نبا اي :لاق .ةداهشلا م
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 نيرضتسا ةعسر لمألا صو دهزلا باتك

 ةشئاع ىلع نذأتسي ءاحج هلظ د سابع نبا نأ ؛ناوکذ نع -۷

 دبع نب هللا دبع اهسأر دنعو تجف :لاق «توملا ف يهو اهنع هللا يضر
 ينعد :تلاق .كيلع نذأتسي سابع نبا اذه :تلقف «ركب يأ نب نمحرلا

 نإ !هاتمأ اي :هللا دبع لاقف .هتیکزت الو هب يل ةحاح الف «سابع نبا نم

 نإ هل نذأف :تلاق .كيلع ملسي نأ ديريو «كينب حلاص نم هللا دبع

 كنيب ام هللاوف !يرشبأ :لاقف «دعقف 4ظ سابع نبا ءاجف :لاق .تئش

 كحور قرافي نأ الإ ةبحألاو ادمحم نيقلتو بصن لك يقرافت نأ نيبو

 لع هللا لوسر ءاسن بحأ تنك :لاق !سابع نبا اي اضيأ :تلاق .كدسح

 كتدالق تطقس ءابيط الإ ل هللا لوسر بحي نكي ملو «هللا لوسر ىلإ

 مهعم سيل سالا حب حبصأو ءاهطقتلي لي هللا لوسر حبصأف «ءاوبألا ةليل

 هللا لزنأ امو كببس نم كاذ ناكف ءابيط اديعص اومميت نأ هللا لزنأف «ءام

 حبصأف «تاوم عبس قوف نم كتءارب لزنأ مث «صحخرلا نم ةمألا هذه

 ليللا ءانآ هيف ىلتت كتءارب الإ هيف هللا رك ذي هللا دحاسم نم دجسم سيل

 تنك ينأ تددول هللاوف !سابع نبا اي كنم ينعد :تلاق .راهنلا ءانآو

 .!ایسنم ایسن

 بحاص ىلع تلحخد :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع -۸

 كنإ ءاذك كنإ :لوقأ تلعجف «هعجوو هعزح نم تيأرف «يكتشي يل

 ول هللاوف ؟ينم عزجلاب قحأ نمو ؟عزحأ ال يل امو :لاق «هبغرأ ءاذك

 .!هيلإ هب تيضفأ امل هنم ءايحلا ينعنمل هللا نم ةرفغملا ينتتأ
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا وصقو دهزلا باتك

 ‹«توملا هب لزن ةنيدملا لهأ نم الحر نأ ؛سيق نب دمحم نع -۹

 ريما لوسر ناک نإ هللاوف ؟عزحا ال ملو :لاقف ؟ع زج :هل ليقف «عزجف

 .؟نيملاعلا بر لوسرب فيكف «كلذل ع رفأف ينيتأيل ةنيدملا

 يبأ بيبح ىلع انلخد :لاق راسي نب ريثك لضفلا يبأ نع ٠-

 ام يردأ ال «طق هكلسأ مل اقيرط ذحآ نأ ديرأ :لاقف «توملاب وهو دمحم

 :لاق .ريخ الإ كب لعفي ال نأ وجرأ !دمحم ابأ اي رشبأ :تلق ؟يب عنصي

 .!انيلع امس نوكت ال اهانلكأ يتلا -زبحخ- ةرسكلا كلت تيل ؟كيردي امو

 ‹«ضيرم وهو يل راج ىلع تلحد :لاق «رانيد نب كلام نع ١-

 ىح ابأ اي :لاق .كيفشي نأ ىسع بوتت نأ هللا دهاع !نالف اي :تلقف

 لوقي الئاق تعمسف ؛دهاعأ تنك امك دهاعأ تبهذ «تيم انأ !تاهیه

 .ابوذك كاندحوف ارارم كاندهاع :تيبلا ةيحان نم

 دوسأب ر رانید نب كلام ناک :لاق دمحم نب بوقعي نع -۲
 وه :ليقف «كلام هدقفف .مراش !ىحمب ابأ اي :لوقيف «هظعيف « ىنغتي

 ءاج :-ةيسرافلاب- لاقف .يتسأ نوح راش اي :لاقف «هيلع لخدف .ضيرم

 .يلع عقوف ينم دشأ دسأ

 :لوقیف يب ر «باش راح يل ناک :لاق «رانید نب كلام نع -۲۳

 ابأ اي :لاقف «هيلع تلحخدف «ىكتشاف .اقد ايندلا نقدنل هللاو !ىحم ابأأ اي

 .اقد كماظع نقدأل هللاو :لوقي وهو توملا كلم اذه !ىحي
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 نيرضتحملا ةلاسر لا رصتو دهزلا باتك

 «هظعيف باشب رعب نسحلا ناك :لاق «ورمع نب ميهاربإ نع ٤-

 نسحلا هيلع لحدف «ضرمف ؛اقد ايندلا قدن انعد !ديعس ابأ اي :لوقيف

 يمانم يف تآ يناتأ !ديعس ابا اين :لاقو «ىكب باشلا هآر املف «هدوعي

 قدت ال ةقد كنقدأل هللاو ؟اقد ايندلا قدن انعد نسحلل لئاقلا تنأ :لاقف

 .تام نأ ثبلي ملو :لاق .ادبأ اهدعب ايندلا

 تررم اعرف 'راشع راح يل ناک :لاق «رانید نب كلام نع ٥-

 .توملا دنع وه لاح يأ ىلع رظنأل هتيتأف «توملا هرضحف «هتظعوف هيلع

 يف ةليللا تآ يناتأ !ىجب ابأ اي :يل لاق مث دعقا .هديب يل لاق ينآر املف

 تسلو ينم تسل كنإ «كيلع نابضغ نيكاسملا محار نإ :لاقف «مانملا

 مث «هسأر ىلع هدي عضوف «ينينعي هنأ تننظو «تعزفف :كلام لاق .كنم

 خارصلا تعم تح بابلا غلبأ ملف «هدنع نم تحجرخف «لوقلا داعأ

 .هيلع

 «راصنألا نم لحر نع ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع نع - ۲٦

 حاص ذإ جرشحي وهو هدنع نحن انيبف «هتوم دنع انل لوم انرضح :لاق

 اذإف ءانسوؤر انعفرف ءانقفأ مث «ضرألا طقس الإ ناسنإ انم يقب ام ةحيص

 هدلج ىقتلا دق «نيط ةبك هنأك ههحو اذإف «رظنن انبهذف «سلاج وه

 نم دلبلا لحدي نمم ساكملا اهذحأي ةبيرضلا :سكلملاو .اسكم علسلا ىلع ذحأي يذلا )١(

 .لاملا نم رشعلا ضبقي يذلا وه وأ «راجتلا
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 وه اذإف «هرمأ نع انلأسف تامف «ددمت مث «هينيع ىلع هسأرو ةهجوو

 .لطاب بحاص

 ‹ثيدحلا اذه يوابنألا لهس نع يلب :لاق «دینس نع ۷

 انأ انيبف «رضتحا دقو هدوعأ الحر تيتأ :لاقف «ينثدحف « هتلأسف «هتيقلف

 «ينعزفأف «يتبكر ب ذحأف بثو مث ءاهعم ثدحأ ةحيص حاص ذإ (هدنع

 ‹نيتكر كسلا لثم هانيع «قرزأ يشبح اذ وه :لاق ؟كتصق ام :تلق

 يأ :هنع تلأسف .رهظلا كدعوم :يل لاقف ءاهنم تثدحأ ةزمغ ينزمغف

 .ذيبنلا برشي ناك :لاق ؟لمعي ناک ءيش

 ي وه اذإف «هدوعن یقف ىلع انلحد :لاق «يوابنألا لهس نع -۸

 يف ماشلا باب ىلإ تحرخف .ابنع يهتشأ :لاقف ءءاملا هيقسن انلعجف «قوسلا

 مالغلا اذإف «عحرأف «كيلإ عحرأ ىح تنا هقسا :مالغل تلقو «بنعلا بلط

 هتلأسو هتمقأف «ةيحان ردب دق ةنوقلاو «هيلع ىشغم رادلا طسو يف حورطم

 ال :م نم حاص دق قرزأ يشبح اذإف هيقسأ تبهذ ينأ الإ «يردأ ام :لاقف

 .نافلا هذه يف ىعس نمم ىتفلا اذه ناكف .هنم تعزفف :لاق .هقست

 ماشلا لهأ نم لحر ينثدح :لاق «مثيهلا يبأ نب دلاح نع -۹

 برض لثم هدسجب رهظي لعجف «توعب تف تدهش :لاق ءاربلا هل لاقي
 اذإف .يبأ يل اوعدا «لوقأ اذ وه «لقأ ينوعد :لوقيو عحوتيف «طايسلا

 املف «ةثالث وأ نيموي اذكه ثكعمي «فكي مث !هاتأوس او :لوقي هوب يعد
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 ` نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتقاو دهزلا باتك

 !هاتبأ اي :لاق «هوعد املف .ىأ ىل اوعدا «لوقأ اذ وه :لاق «هلحأ ىضقنا

 .تام مث .كتأرما ىلإ كفلاخأ تنك ينأ ملعأ

 نب رمع ىلع تلحد :لاق د بلاط يبأ نب يلع نع ۰

 ريمأ اي كيكبي ام :تلقف «يكبي وهو ةؤلؤل وبأ هأاجو نيح هل باطخلا

 ؟رانلا ىلإ وأ ةنحلا ىلإ «يب بهذي نيأ ءءامسلا ربخ يناكبأ :لاق ؟نينمؤملا

 اديس» :لوقي هيصحأ ال ام لب هللا لوسر تعم ينإف «ةنحلاب رشبأ :تلقف

 «معن :تلق ؟ةنجلاب يل يلع اي تنأ دهاشأ :لاقف «رمعو ركب وبأ ةنجلا لهأ

 .ةنحلا لهأ نم رمع نأ هللا لوسر كيبأ ىلع دهشاف «نسح اي تنأو

 ناك عجو يف هرأ ملف بط هللا دبع ىكتشاو :لاق «ةمقلع نع ١-

 نأ تيشح ينإ :لاقف «كلذ يف هل تلقف «عحولا كلذ يف هنم ”ضمرأ

 .ةلفغلا نم يب برقأو ينذحأ هنإ «يب امل نوكأ

 ليقف «توملا دنع 4ظ هللا دبع ىكب :لاق «دیعس نب دیبع نع -۲

 دقو يكبأ ال فيكو :لاقف ؟4ب هللا لوسر تبحص دقو يكبتأ :هل

 ءاهاب لاحل ايندلا تبهذو «هب ينرمأ ام تكر تو «هنع يناهن ام تبکر

 .رشف رش نإو «ريخف ريخ نإ «لاحرلا ينب قانعأ يق دئالق لامعألا تيقبو

 .هنعط يأ (۱)

 هححصو هل ظفللاو ٠٦۸/٤٤ ركاسع نباو ۳٠/١ ةحام نباو ٦٠١/١ يذمرتلا هجرحأ (۲)

 .۳۳۰/۱۰ نابح نبا

 .دشأ يأ (۳)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك
0 5 5 5 5 1 

 هللا دبع نب رماع نب هللا دبعب لزن امل :لاق «مزاح يبا نبا نع -۳

 دق كاحأ نأ مزاح يبأ ىلإ هلهأ لسرأف «هؤاكب دتشاف «ىكب سوأ نبا

 يبا عم هتيتأف :مزاح يبا نبا لاق .هربصو هزعف هتأف «توملا دنع عزج

 ىرت نأ نيبو كنيب ام هللاوف ؟كيكبي يذلا ام !رماع اي :يبأ هل لاقف

 هل بأدت تنك يذلل هنم يكبت يذلا نإو ءايندلا هذه قارف الإ رورسلا

 هذه ربص ام !مزاح ابأ اي :لاق مث «هعارذ ةدلجب رماع ذحأف .بصنتو

 ‹رهظلا ةالصل نذأو «همالكل يكبي يبأ جرخف ؟منهح ران ىلع ةدلجلا

 .رطفأ ام «مئاص وهو يقوتو «طقسف «دجسملا ديري ماقف

 هرضح «رضح امل ميلس نب ناوفص نأ ؛مزاح يأ نبا نع ٤-

 :هتنبا تلاقف .معن :لاق .ةحاح كل نأك :اولاقف بلقني لعجف «هناوحإ

 .هيف كاذ امو «يلصيف موقيف هنع اوموقت نأ ديري هنأ الإ «ةجاح نيم هل ام

 اولخدف «هتنبا تحاصف «عقوف « ىلصف «هدجسم ىلإ ماقو ءهنع موقلا ماقف

 .تامو هولمحف هيلع

 ينبا ركب ابأو رمع ركذ هنأ ؛ملسأ نب دیز نب نمحرلا دبع نع ٥-

 انک نإ ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىکب توما اهدحأ رضح امل :لاق ردكنلا

 يصاعم نم ايش تبكر نوكأ نأ يكبأ ام هللاو امأ :لاق !مويلا اذهب كطبغنل

 هللا دنع وهو انيه ايش تيتأ نوكأ نأ فاحأ ينكلو «هللا ىلع ءارتجا هلل

 تعم ينإ :لاقف «كلذ لثم هل ليقف «توملا دنع رحآلا ىكبو :لاق .ميظع
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 [۷٤:رمرلا] € : َنوبسَتح اونوکي مل ام هللا مهل ادبو $ :موقل لوقي هللا

 .يل ودبي ام يردأ ام هللاو «نورت ام رظتنأ انأف

 كيلع قش دق كارأ ىنأك !هللا دبع ابأ اي :لاقف توملا يف وهو ردكنملا

 ههحجو نأكل ىح «دمحم نع ىلحتيو «رمألا هيلع نوهي لاز امف !؟توملا

 .ىضق مث .كنيع ترقل هيقالأ ام ىرت ول :دمحم هل لاق مث .حيباصملا

 ادعس ترك ذ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «يكبي لعج ةافولا هترضح
 .ربقلا ةطغضو

 هتوم دنع "سنوي رظن :لاق «هیبأ نع ناسغ نب لضفملا نع -۸

 ي اربغت م امهنأ تركذ :ل لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف < «ىكبف «هيمدق ىلإ

 .هللا لیبس

 .صوأ :سيقلا دبع نم لحرل ليق :لاق «قاحسإ يبأ نع -۹

 .فوس مكر ذنأ :لاق

 :توملا دنع لوقي ىميلسلا ءاطع تعم :لاق «تلصلا نع - ٠

 ةطعض ربقلل نإ :4 هلوق وه :ربقلا ةطعضو .سوألا ديس يراصنألا ذاعم نبا وه :دعس )١(

 .ذاعم نب دعس اجن اهنم ايجان دحأ ناک ولو

 .يرصبلا ديبع نبا وه (۲)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا د رصتو و دهزلا باک

 ربقلا قمح راو !يتعرص توملا دنع محراو !يتبرغ ايندلا يف محرا مهللا

 .!روشنلا موي كيدي نيب يماقم محراو !تدحو

 تثح :لاق «بائر نب نوراه نع ناميلس نب رفعح نع -۱

 هتیأر دقو الإ لضاف لحر هجو تدقف امف «هسفنب دوجي وه اذإف «هدرعأ

 اذ وه :لاق ؟كدحت فیک !يحأ اي :لاقف عساو نب دمحم هءاجف «هدنع

 دمحم نع يفغلبو :لاق .هنع هللا وفعي وأ رانلا ىلإ هب بهذي اذ وه «مكو أ

 .بائر نب نوراه نم اهملعت هنأ نظأف «توملا دنع اهاق هنأ عساو نبا

 يلع نب نسحلا رضح نأ امل :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع -۲

 اغإو ؟يحأ اي كيكبي ام :هه نيسحلا هل لاقف ءاديدش ءاكب ىكب «توملا

 دقو «كودلو مهو ةجيدخو ةمطافو يلع ىلعو ي هللا لوسر ىلع مدقت
 هللا تم اقو “'(ةنجلا لهأ بابش ديس» كانأ هيبن ناسل ىلع كل هللا ىرحأ

 ةرم رشع سم كيمدق ىلع هللا تيب ىلإ تيشمو «تارم ثالث كلام
 ءاباحتناو ءاكب الإ هداز ام هللاوف :لاق .هسفن بيطي نأ دارأ اغإو ءاحاح

 .!طق هلثم ىلع مدقأ م لوهو ميظع رمأ ىلع مدقأ ينإ !يحأ اي :لاقو

 دوعسم نب دعس ىلع انلخد :لاق «مزاح يبأ نب سيق نع - ۳

 يف ام تيل هنأ ريغ ؟نولوقت ڌام يردأام :لاقف -توملا يف وهو ينعي-

 .نافلأ وأ فلأ هيف اذإف اورظن تام املف !ران "يتوبات

 .۱۸۲/۳ مکاحلاو ٤۱۲/۱١ نابح نبا هححضو ٦٥٦/۰ يذمرتلا هجرحأ (۱)

 .قودنصلا :تاوباتلا )۲(
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 نيرضتحسملا ةلاسر لمألا وصتو دهزلا باتك

 «هنع لأسف ‹«نسحلل سيلح ضرم :لاق «رابجلا دبع نع ٤-

 «هب امل لحرلا اذإو «هيلع لحدف هاتأف «هيتأت نأ بحأ دقو «ضيرم :ليقف

 هنوهأ ءرما نإ :لاق مث «هيف دهزي نأ لهأل اذه ىلإ ريصي ارمأ نإ :لاقف

 .رأ م كموي لثم !هاتبأ اي :هتنبا تلاق هب دح املف «ىقتي نأ لهأل اذه

 .ری ل هموی لغم «یلب «يفک :نسحلا اه لاقف
 .هژاسلج هل لثم الإ توب تیم نم ام :لاق «دهاحم نع ٥-

 .كاهاش :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :هل ليقف «لحر رضتحاف :لاق

 يرازفلا قاحسإ وبأ لاق :لاق «يرازفلا ةنييع نب دمحم نع - ٦

 نم عمج انباحصُا نم لحر ناک !نمحرلا دبع ابأ اي :كرابملا نب هللا دبعل

 هلإ ال :لق :هل لاقف «هتدهشف «رضتحاف «تعمجو تعمج امن رثكأ ملعلا

 «نيترم كلذ لاق .ملكتيف «ملكت م .اهوقأ نأ عيطتسأ ال :لوقيف .هللا الإ

 اقاع ناك :ليقف «هنع تلأسف :لاق !تام تح كلذ ىلع لزي ملف

 .هيدلاوب هقوقعل صالحإلا ةملك مرح يذلا نأ تننظف .هيدلاوب

 نادره هل لاقي ةافولا الجر ترضح :لاق «دوسألا يبأ نع - ۷

 !نادره ابًأ اي :هل ليقف «ةدامرلا هل لاقي ءام ىلع

 .هللا الإ هلإ ال :لق

 .جنرطشلاب بعللا دنع لاقت ةملك (۱)
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 نيرضنحمملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا بانك

 .دمتعملا ديدش انايحأ تنك دق :لاقف

 .درت تداك امو يسفن تردص دق :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :ليق

 .دلألا مصخلا ىلع انايحأ تنك دق :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :ليق

 .دري ال انرق تيقال دق نآلاف :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :ليق

 .هللا الإ هلإ ال نقلي م الحر دهشأ ال هللاو :تلقف :لاق .تفح مث :لاق

 ؟م :تلق .ةنحلا لهأ نم هنإف ؛انادره دهشا :ليقف «يمانم يف تيتأف :لاق

 .هتدلاو هربب :لیق

 وهو هل لاقي الجر زاوهألاب تيأر :لاق «ةرب نب عيبرلا نع -۸

 هد «هدزاش هد «هدزاود هد :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق !نالف اي :توملا یف

 هلإ ال :لق :توملا يف وهو هل لاقي الحر ماشلاب تيأرو :لاق !هدراهج

 الإ هلِإ ال :لق :ةرعملاب انهه لحرل ليق دقو !هقساو برشا :لاقف .هللا الإ

 :لاقف « هللا

 باجنم مامح ىلإ قيرطلا فيك تبغل دقو اموي ةلئاق بر اي

 وهو هسفنب دوج وهو رفز ىلع تلحخد :لاق «ميعن يأ نع -۹

 حون هدنعو .قادصلا سادسأ ةسمخح اه «قادصلا عابرأ ةثالث اه :لوقي

 .يکبي جارد نبا

 ال :لق :هتوم دنع لحرل لیق :لاق «هریغ وأ داور يبا نبا نع -۰

 .لوقت ام رفاك وه :لاق .هللا الإ هلإ
-Afe- 



 يق وهو ةصيصملاب لحر ىلع تلحد :لاق «صفح يبا نع -۱

 .اهنيبو ينيب ليح !تاهيه :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :تلقف «توملا

 سنوي لاق :لاق هللا همحر يبأ ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق -۲

 [...] ةرصبلا لهأ ىلع زرب [...] قارحلا نم لحر ةرصبلاب ناك [...]

 .هللا الإ هلإ ال :لق :هل اولاقف «توملا هيف [...] وادم هضرمف [...] هقبس

 .تامف عقوف [...] الك ءاذه رمألا هب غلب [...] ال :لاق
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمأل

 توما دنع رعشب لثمت نم باب

 اهنأ مكحلا مأ ينتثدح :لاق «مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نع ۳

 :لاقف «مهيري نأ دارأف «قافأف هيلع يمغأ نيح 4ظ ةيواعم دنع تناك

 راع سانللاي توملاب لهو انكله امإ دلاح نسم لهو

 لط هللا ديبع نب ةحلط ًأشنأ :لاق ءردكنملا نب دمحم نع-٤
 ا

 يملح لضو تمدن ام ةمادن

 يمغرب مزح ينب اضر تیرش ام يعسكلا ةمادن تمدن

 حسب لعجف “""هتبل يف عقوف «مهس ءاجف :يرصبلا نسحلا لاق :داهح لاق

 .[ببرحأل] 4 ج اروذَقَم ارد هللا مَا ناكؤو :لوقیو مدلا

 ل ةحلط نأ ؛شيرق نم خيش نع هللا ديبع نب دمحأ نع ٠-

 :توملا دنع لاق

 دغ نم مويلا برقأ ام ادغ اديعب ىرأأ الو سوفنلا دادعأ تولا ىرأ

 موي هبط ريبزلا فرصنا امل :لاق «يملسلا زيزعلا دبع نع ۲٠-

 :لوقي لعج لمجلا
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 بيرق تامملا نم ةايحلا نأ يعفان يملع نأ ول تملع دقلو

 .زومرج نبا هلتق نأ بشن ملف

 عفان ةالوم تناك و- يمأ ينتثدح :لاق «سيق نب دواد نع -۷

 لهأ نم الحر هتنبا جوز هظ ادعس تيأر :تلاق -صاقو يبأ نب ةبتع نبا

 جرخت نأ تدارأف «جرخي نأ دارأف ءاهجرخي ال نأ هل طرشو «ماشلا

 :هل» دعس لاقف «جرخت نأ الإ تبأف ءاهجورح هركو دعس اهاهنف «هعم
 :تلاقف «قيرطلا يف توملا اهك ر دأف !ديرت ام اهغلبت ال مهللا

 يدئالوو يدبعأ الإ سانلا نم جا ما يلع يکي نم ترک

 .هسفن يف هبل دعس دحجوف

 الحر ترضح :لاق ءءارفلا دبعم نب ةملس نب هللا دبع نع -۸

 توملاب سحأ املف «بارعألا نم سان. هرضحو «ضرألا نم ةالف يف ةافولا

 املف ديري ام نوردي ال اولعجف .ينوهحو ينوهجو :مهن لوقي لعح
 ىلإ :اولاق .ينوهجو !ءالؤه اي :لاق ءهيجوتلا نع توملا هلجعي نأ فاح

 :لاق مث ‹« یکبف ؟كهحون نیا

 روبقلا باحصأ هوحو هيلإ جف لك نم يذلا تيبلا ىلإ

 .تامف «ةلبقلا ىلإ هوهحو مث ءاعيمج موقلا هللاو ىكبف :لاق

 ا لجر لات زا ک ا ن رار ی کیک

 من «یکبف ؟هللا كمري كارت فيك فيك :توملا ف وهو يراوسألا
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 ريصن نم يل سيل بلقلا رئاط يدحو ربقلا يف رصأ ينارأ

 .اعيج موقلا هللاو ىكبًأف :لاق

 :لاقيو- .بذع دق هنذأ ءام دجوف «هنذأ يف هدي لخدأف «ةافولا هترضح

 سحأ ابذع هباصأ املف -هنذأ ءام بذع توملا دح ىلإ راص اذإ تيملا نإ

 :لاقف ‹توملاب ۰

 راحسألا جلبت لبق نمق دق هنبدني رساوح ءاسنلا دج

 راظنلل نزرب نيح مويلاف ارتست هوجولا ننكي نك دق

 ىعن دق لازي ال «يجلا يعان وه ناكف :لاق ء«هرمع لاط دق ىحلا يف

 لحد توملا هرضح املف «هل خأ ضرمف :لاق «هلهأ ىلإ رفسلا نم لحرلا

 ةيصوب صوأف «توملا نم كب لرزن دق ام ىرأ دق ينإ !يحأ اي :لاقف هيلع

 :لاق مث ؟هب كيصوأ ام :هوحأ لاقف :لاق

 اكاتأ دق كتايح تلاط نإو ىمأو يأ نبااي توملا نأك

 اكاعن دق توم ىح اذإ يح تنأو نيتيملا ىعنتأ
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 اكاكر دأ ةينلملا امهقوست رصعلاو ىحضلا فلتحا اذإ

 نب ةعيزخ نب سابعلا ىلع تلحد :لاق «نيسحلا نب دمحم نع -۲

 تلق «ادیدش اعزج عزح دق هتيارف «هيف تام يذلا هضرم يف هللا ديبع

 :لاقف ؟كب ىرأ دق يذلا اذه ام :هل

 اعزلا يدبأ توملا لثملو يعزح ىدبأ تولا رکذ نإ

 اعلس اهنم باصلاب تحزم ةرئادانب سأك هلف

 دغلا نم ناک املف «هدنع نم تحرحخف «هیلع یشغ تح يکبي لزي م مث

 هيبأ دج نع هيبأ نع يبا ينثدح :لاق «حيرط نب ليعامسإ نع -۳

 :لاقف يضقي وهو تلصلا يبا نب ةيمأ تدهش :لاق

 ےکیدلاذنأااه امكیيلامکیييŠل

 :لاقف «بابلا ىلإ هفرطب اند مث

 ا ہكیيدلاذنأااهم امك لاکي

 :لوقي ًاشنأ مث .ينيمحت ةريشع الو «ينينغي لام ال

 الوزي نأ ىلإ ةرم رئاص اموی لواطت نإو شيع لک
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 نيرضنخحمملا ةلاسر لمألا وصتاو دهزلا باتك

TT O OAT OL SO OE 2 E E a OTL TES SOMES OER : 

 الوعولا ىعرأ لابحلا سوؤر يق يل ادب دق ام لبق تنك ينتيل

 :لاق «قدزرفلا رضتحا امل :لاق «نایفس نع - ٤

 باتعلا نع لج رمألا ام اذإ يماقم مكل موقي نم ينورأ

 . بارتسلا نم يلع مكيديأب متيثح اذإ نوعزفت نم ىلإ

 .هللا ىلإ :هنبا لاقف

 رجح نبا ىلع لحر دشن :لاق يدزألا نمحرلا دبع يبأ نع ٥-

 باتعلا عطقنم دنع هيلإ  انعزف نم كماقمانل موقي

 بارتلا نم هيلع ثاح اثح ابارت اح كيلع ثاح نإو

 باسحلل كبر دنع كفوقو هنم دشأ بارتلادعبامو

 رفحلاب رم نم ينثدح :لاق «نانس نب درب نب ءالعلا نع ٦-

 :لاقف «توملا ق ةمرلا اذ فداصف -ه4 يرعشألا ىسوم يبأ رفح-

 رانلا نع ينحزحز بركلا فشاكو ترضتح اذإ يسفت نم حورلا جرخم اي

 ( .تام م

 نب ةبده مدق امل :لاق هللا هحر يبا ينثدح :ايندلا يبأ نبا لاق -۷

 :لاقف ءامهيلإ تفتلا «نايكبي هاوبأ هعمو «لتقيل يرذعلا مرشخلا
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا وصقو دهزلا بانك

 رشل داب امكنم انزح نإ امكنم اربص مويلا ينايلبأ

 رقتسلملا راد توملا دعب نإ ايه الإ توما اذ ىرأ ال

 ردقو ءاضقل يح لك رباص ينإف موللا اربصا

 بيرلا نب كلام رضتحا امل :لاق ‹بيرلا نب كلام قيفر نع -۸

 :لاق

 لعفام كلام نع لأستو 1اهلافق ةلهش لئاست

 لمشلا حايرلا هيلع يفستو ودعلا دالبب كلام ىو

 لحألا بايإلا نود لاح دقف ىننزهج لهشاي كلذل

 ذحأف «توملا هرضح الحر نأ ؛يرمعلا نمحرلا دبع يبأ نع -۹

 هعمد نم ةرطق تعقوف ؛هنيع تعمدف «هرجح يف هعضوف «هسأر هوحخأ

 ‹كبت ال !ىحأ يأ :لاقف ‹« يکيي هاحخأ یأرف ‹هيلإ هفرط عفرف «هدحخ ىلع

 ارهدلا نمأي نمف ىصقألا دمألا ىلإ اننيب رهدلا قرفانك نييحأ

 :لاق «ةصيصملاب اضيرم داع هنأ ؛يشرقلا ةحلط نب دمحم نع ٠-

 لعفام صرحبايندلا عمج يذلا لاملا اذ رادلا بر دان
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 :تبحجأف :لاق

 امهسأو اسوق نيفكلاب بلقي هحالس نفح بولسلاك تحبصأو

 .تامف رح مث «هتوص اهب دمو

 نب هللا دبع ىلع تلحد :لاق «هيبأ نع رفعج نب دمحم نع-۲

 :لاق مث «ىكبف «تومي وهو بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب لضفلا

 يلع نام نه الول «رتسلا اذه فلح “تايسن الإ ىنيكبي ام هللاو امأ

 :تلق :لاق .روفغل هللا نإو ءهللا ىلإ بئاتل ينإو ءهللاب نمؤمل ينإ «تولا

 بنذلا ةرفغمف «كتانب ريخل هجراف كبنذ ةرفغمل هتوجر يذلا !ىحأ يأ

 .تقدص !اريخ هللا كازح :هللا دبع لاقف .قزرلا نم مظعأ

 دتشاف «ع وبري ينب نم لحجر ضرم :لاق «ةمربش نبا نع -۳

 :لاقف ءامهيلإ رظنف «هسأر دنع هل ناتنبو :لاق «هضرم

 عحضم دحللا ةلبق يف يل دسوي ام دعب يقنب نع يرعش تيل الأ

 عطقتي مأ لصولا كاذ نوعريأ  مهنود تولاىتأ ناوحإ لصو نعو

 .ةوسن ريغصت (۱)
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 نيرضتحملا ةلاسر للا رصتقو ده زلا بانک

 عنقم ةنامألل عار موقلا نم ظفاحم الإ ناوحإلا لصي امو

 .ءيشب هدلو ىلع دحأ داع ام هللاوف «تامف

 رضتحا :لاق «ءيط نم خيش نع يوحنلا ريكب نب رمع نع ٤-
 همأ ىلع لبقأف «هسأر دنع '"جردي هل ينب ىلإ رظنف «ةبض ينب نم لحر
 .!هذه اي :لاقف

 رمعم عضارملا يديأ يق فذقيو يحكنتف تومأ نأ ىشحأل ينإ

 رمجمو قولح هنع اهلغشيو ةديلوو هنود روتس تلاحف
 ءاهتدع تضقنا نأ الإ امف «تامو :لاق .ىلب :لاق .الك :تلاق

 .فصو امك رمعم يئرف «يحلا نم اباش تحجوزتف

 نب ثبشو «اينامثع يبأ ناك :لاق «مثيملا نب نايرعلا نع -

 «هيف يفوت يذلا هضرم ثبش ضرم املف «نيفاصتم اناك و «ايولع يعبر
 كئرقي يأ :تلقف «هنادنست هاتنبا هدنعو هيلع تلحدف «هيلإ يأ ينشعب

 موي لوأو ءايندلا موي رخآ يف يندحأ :لاق ؟كدحب فيك :لوقيو «مالسلا

 لوقب الثمتم لاقف «هيتنبا ىلإ تفتلا مث مالسلا كابأ ئرقأف «ةرحآلا نم

 2 :ديبل

 .يبصلا ةيشم لوأ :جردلا )١(
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 نترضتحسملا ةلاسر لمألا وصتاو دهزلا باتك

 رعشلا اقلحت الو اهحجو اشمخت الو امتملع دق يذلاب الوقف :اموقف

 ردغ الو ريمألا ناخ الو عاضأ هقيدص ال يذلا ءرملا وه الوقو

 .هيلع

 .هيعنو تيملا ىلع خارصلا يأ )١(

-Aoo®_ 



 ىلع دعسو دوعسم نب هللا دبع لحد :لاق هب و سنا نع ۲۷٦

 نم عزحأ !هللا دبع ابأ اي :هل ليقف «ىكبف «توملا دنع و ناملس

 :لاق «هظفحن نأ ادهع لل هللا لوسر انيلإ دهع نكلو ءال :لاق ؟توللا

 .'«بكارلا دازك ايندلا نم مكدحأ غالب نكيل»

 ‹توملاب وهو هط ةيواعم ىلع لحد :لاق ‹«نسحلا نع -۷

 ىلع الو «يب لح نأ توملا ىلع يكبأ ام :لاق ؟كيكبي ام :ليقف «ىكبف

 الف «رانلا ىف ةضبقو «ةنحجلا يف ةضبق :ناتضبق امه نكلو ءاهفلحأ ايند

 .؟انأ نيتضبقلا يأ ف يردأ

 يأ ىلع ةملسم نب بيبح لحد :لاق «بعك نب دمحم نع ح۸
 ملعم نم هللا كازجف «قارفلا الإ هارأ ام :لاقف «توملا يف وهو ظ ءادردلا

 كسفن دع !ةملسم نب بيبح اي :لاق !هب هللا ينعفني ءيشب ينظع «اريخ

 .مولظملا ةوعد قتا !ةملسم نب بيبح اي "“تادحجألا باحصأ نم

 ليقف «هضرم يف ىكب هل ةريره ابأ نأ ؛ريثك يأ نبا نع -۹

 يکبا نکلو «هذه مکايند ىلع يكب ال ينإ امأ :لاق ؟كيكبي ام :هل

 ۱۷٤. :مقرب هجيرخت مدقت (۱)
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 وأ ةنح ىلع «طبهم دوعص يف تيسمأ ينأو «يداز ةلقو «يرفس دعب ىلع

 .يب خؤي امهيأ ىلإ يردأ الو «ران
 مهللا :رضتحا ثيح لاق هلظ هابأ نأ ؛ورمع نب هللا دبع نع ٠۰-

 امن ريثك يف انعقوو «ترمأ ام اررثك انكر ت «رومأ نع تيهنو «رومأب انترمأ

 .ضاف تح للهي لزي ملف «هماهبإب ذحأ مث !تنأ الإ هلإ ال مهللا «تيهن

 اوحرخأف .تاومسلا توكلم يف رظنأ تح نحصلا لإ يشارف اوحرحأ

 اهنإف «كدنع يسفن بستحأ ينإ مهللا :لاقف رظنف «هسأر عفرف «هشارف

 .هدنع هسفن بستحا نأ هل هللا عنص امم ناكف :لاق !ىلع سفنألا زعأ

 ميكح نب ةريغملا ىلع تلحخد :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع -۲

 .عجضملا اذه لث لمعا :لاق .نصوأ :تلقف «هيف تام يذلا هضزم يف

 اولخد :لاق «لشهن ينب نم لحر نع ديلولا نب فلحخ نع -۲۳

 يٿ :لحر لاقف «هديب دقعيو «هسفنب دوجي وهو يلشهنلا ركب يبأ ىلع

 .ةفيحصلا ىط ردابأ ىنإ :لاقف ؟لاجلا هذه

 ىلع رانيد نب كلام رم :لاق ءدباعلا دمحم يأ ةيزخ نع ٤-

 !كلام اي :لاق !هللا قتا اذه اي :لاقف «هركي ام ضعب ىلع هآرف «لحر

 الإ هلإ ال :لق :هل ليق ءةافولا لحرلا ترضح املف .اقد شيعلا قدن انعد

 .اقد كنقدأل هللاو :لوقي اكلم يسأر ىلع دحأ ينإ :لاق .هللا
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 ترمأ ول :هل ليقف «رانيد نب كلام ضرم :لاق «دلخم نع ٥-

 ينطب يف معنتلا ديرأ ال ينأ ملعت كنإ مهللا :لاقف ؟نطبلا "دقعي ءيشب

 .!يحجرف الو

 ةافولا رانيد نب كلام ترضح امل :لاق «دمحم يبأ ةميزخ نع -

 هتيب يف اودحو امف ‹«تامف .ةرحآلا راد ىلإ ايندلا راد نم ينوزهج :لاق

 "ةيراب ةعطقو ةرهطمو ةنادنسو ةفيطق قلح الإ اتيش

 «عزتلا يق الحر ترضح :لاق «داور يبأ نب زيزعلا دبع نع -۷

 كلذ رحآ ىف ناك املف «لوقي ناكف .هللا الإ هلإ ال :لق :هل لوقأ تلعجف

 ضبقو «لوقت ام رفاك ينإ ؟لوقت مک :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق :هل تلق

 دبع ناکف .رمخ نمدم ناک :تلاقف «هرمأ نع هتأرما تلأسف .كلذ ىلع

 .هتعقوأ يه اغنإف «بونذلا اوقتا :لوقي زيزعلا

 دعنا دقو ها لی نب ذاع لا :لاق «ريثک يبا نب ىح نع -۸

 .كبحيل يلق نإ «كقنح قنحا :-توملا ينعي- هيلع

 عحو وهو هل ةريره يأ ىلع تلحد :لاق «ةملس يبا نع -۹

 ال مهللا :لاق !ةريره ابأ فشا مهللا :تلقف «هتنضتحاف «عجولا ديدش

 ۰ .هنکسی يأ (۱)

 :ةيرابلاو .هنم رهطتي ءانإ لک :ةرهطملاو .بايثلا نم برض :ةنادنسلا .يلابلا :قلخلا )۲(
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 نيرضتجملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 سفن يذلاوف «تمف توت نأ تعطتسا نإ :لاق مث .نيترم اهاق !اهعجرت

 نم مهدحأ ىلإ بحأ توملا نوكي نامز سانلا ىلع نيتأيل هديب ةريره يأ

 مالا هيأ ريق ىلع لجراا رج نامز ساتلا ىلع نيتأبلو ءءارمخا ةيعنلا

 .هبحاص هنأ ینمتیف

 زرح نب ناوفص ىلع نسحلاو انأ تلحد :لاق «تباث نع-۰٠

 ءهبلق ةرحآلا تألم يلاح لثم يف ناك نم هنإ :لاقف «ليقث وهو هدوعن

 .بابذلا نم هنيع يف رغصأ ايندلا تناكو

 نمحرلا دبع يبأ ىلع انلخد :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع -۱

 هل تمص دقو يبر وحرأ ال انأ :لاقف «هيجري موقلا ضعب بهذف «هدوعن

 .!؟اناضمر نينامن

 ي هدرعن نامیاس نب رفعج یلع الخد :لاق «رهزُأ نع-۲
 .!يبر ءاقل هركآ ام :لاقف «هضرم

 هل لاقف «ع زج ةريغملا نب ديلولا رضح امل :لاق ‹«يبعشلا نع - 4۳

 ينكلو «توملا نم عزح يب ام هللاو :لاق ؟كعزجي ام !مع اي :لهح وبا

 ال !مع اي :نايفس وبا لاق .ةكع. "ةشبك يبأ نبا نيد رهظي نأ فاحأ

 .رهظي الأ نماض انأ فضخت

 4 هللا لوسر ىلع شيرق رافك اهقلطي ةينك (۱)
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 نيرضتحبملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 صاعلا نب ورمع نأ ؛هيبأ نع نمهحرلا دبع نب بوقعي نع ٤-
 للاب :هّللا دبع هنبا هل لاقف « یکبف «هانیع تفرذ ؛ةافولا هترضح نیح هل

 هنإ !ينب اي :لاقف .هيلع تربص الإ هللا رمأ كب لزني نأ ىشحخأ تنك ام

 لوهف :ةيناثلا امأو .هلمع عاطقناف :نهالوأ امأ ةئالث لاصحخ كيبأب لزن

 ترمأ مهللا :لاق مث .نهرسيأ يهو «ةبحألا قارفف :ةثلاثلا امأو .علطللا

 .!زواجتلاو وفعلا كنمو مهللا « تيصعف تيهنو «تنواهتف

 :ةافولا هترضح نيح هل لالب لاق :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع ٥-

 هبزحوادا محم ةبحألا ىقلاتادغ

 .!هاحرفاو :لوقي :لاق !هالیواو :هتأرما لوقت :لاق

 يذلا هضرم يف رانيد نب كلام ىلع انلخد :لاق «مزح نع-٦

 كنإ مهللا :لاق مث ءءامسلا ىلإ هسأر عفرف "”هسفنب ديكي وهو هيف تام

 .جرفل الو نطبل ايندلا يف ءاقبلا بحأ نكأ مل ينأ ملعت

 ام :ليقف «توملا دنع رماع ىكب :لاق «هيبأ نع رمتعم نع -۷

 ناتللا امأف] «يمامأ ةدحاوو ءامهفلحأ ناتنث :ثالث :لاق ؟كيكبي

 “ةزافمف [يمامأ يتلا امأو «ناوحإلا يقلو ركذلا لهأ ةسلاجمف امهفلحأ

 .داز رغب اهعطق نم قنع عطقت

 .قايسلاو عزتلا :ديكلاو ءاهب دوج يأ )١(

 موي نارسخلاو كالملا هریصمف ايندلا يف ةرحآلل دوزتي مل نم نأ ىنعملاو «رفقلا ةيزبلا :ةزافملا (۲)

 .ةمايقلا
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بتك

 ول :لاق نعط نيح ط د رمع نأ ؛هيبأ نع ملسأ نب ديز نع - ۲۹۸

 كلذب ينعي- ةعاس برك نم هب تيدتفال سمشلا هيلع تعلط ام يل ناك

 .؟دعب رانلا درأ ملو يب فيكف -توملا

 ‹«توملا يق وهو ينرجلا نارمع ابا تدهش :لاق ‹رفعج نع --۹

 .هللا الإ هلإ ال كابأ نقل :هنبال لاقف « ينايتخسلا بويأ هيلع لحدف :لاق

 :نارمع وبأ لاق .كابأ نقل :لاق :لاق ؟لوقي ام :هنبال نارمع وبأ لاقف

 .اهريغ فرعا ال «يمامأ اهنإ !بويأ اي

 دعجلا يبأ نب ماس ىلع تلحخد :لاق «ليهك نب ةملس نع-٠

 .!مدن نم حلف ال :لاق مث « لإ رظنف «هسفنب دوج وهو

 يبأ ىلع ناورم لحد :لاق «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع ٠١-

 لاقف !ةريره ابأ اي هللا كافش : :لاقف «هيف تام يذلا ه هوكش يف 4ظ ةريره

 ناورم غلب امف !يئاقل بحأف كءاقل بحأ ينإ مهللا :ظ ةريره وبأ

 .تام ىتح اطقلا باحصأ

 ي ةحرق هل تجرح هل ةيواعم ريك امل :لاق «تباث نع -۲

 كلذ هلقثأ -ةدراب ضرأ ماشلاو- اليقث اراثد سبل اذإ ناكف «هرهظ

 نم هاوس ام نود ناسنإلا دسح يلو ام راعشلاو .راعشلا قوف نوكي يذلا بوثلا :راثدلا )١(

 .بايثلا
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك
 ب ےک ا کا

 «هل عنصف ٠ لاخسلا هذه نم ائيفد افيفح اراثد يل اوعنصا :لاقف همغو (0

 مث «هسبل مث «ينع "هوفاج لاقف «همغ مث «ةعاس هيلإ راست هيلع يقلأ املف

 نيعبرأ كتكلم !راد نم هللا كحبق :لاق مث ءارارم كلذ لعفف «هاقلأف همغ

 هللا كحبق ؟ىرأأ ام ىلإ ينتريص مث «اريمأ نيرشعو «ةفيلخ نيرشع «ةنس

 .!راد نم

 ىلع هلظ صاعلا نب ورمع ناك :لاق «ينانبلا تباث نع -۳

 هوجو نم اسان يلع لحدأ :هطرش بحاصل لاقف «لقثو ىكتشاف «رصم

 دق اهنإ :لاق مث «مهيلإ رظن «هيلع اولخد املف .رمأب مهرمآ كباحصأ

 رمأ اذه ؟اذه لوقي ريمألا اهيأ كلثمو :اولاق .ينع اهوعدرا «هذه تغلب

 نأ تببحأ ينكلو ءاذك هنأ تفرع دق هللاو يأ :لاق .هل درم ال يذلا هللا

 .تام ىح اه وقي لزي ملف .هللا الإ هلإ ال ءاوظعتت

 «ةنيهج نم لحر رضتحا:لاق «نمحرلا دبع نب نسحلا نع ٤-
 :لاق مت هانیع تقرورغاف «هلوح مهیلإ رظنف «هناوحإو هناریج هاتف

 ادعب مکر اید نم يراد دادزتو مكنمو انم نوكابلا رثكي ادغ

 وأ ناك اركذ نأضلا وأ زعملا نم ةاشلا دلو :ةلخس عمج (۱)

 .ينع هوعفراو هودعبأ يأ (۲)
 .عومدلاب اتقرغ يآ .(۳)
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 لمأتيو هلمأتي لعجف «ةلحد ئطاش ىلع هل ناتسب ىلع -توملاب وهو-

 :الثمتم لاقو سفنت مث «ةلجد

 هبئاعل بیع نم تعش ام هيفف هبحاص توم الول شيعلا بيطأ ام

 .تام تح هانلزنا امف :لاق

 بوقعي نب هللا دبع ىلع انلخد :لاق ‹يرسلا نب قاحسإ نع ٠٦

 هللا دبع لاقف «ءاود هل تعني ببطتم هدنعو هيف تام يذلا مويلا يف

 :التمتم

 صيغنتلا لجعم شيعل ت توملا هرحآ نوكي اشيع نإ

 .هموي نم تامو

 :هل ليقف «توعحب الحر رضح هنأ ؛قاحسإ نب بوقعي نع -۷

 :لاقف .هللا الإ هلإ ال :لق

 ماركلا تومي ىوه ءادبف يبلق وشح ىوهاف تم نإ انآ

 .تام نأ تبلي مل مث . توب نم محرا !توع ال نم ای :لاق مث

 نب ءاقرو ىلع انلخد :لاق ‹رمع نب ليعاممسإ رذنما يأ نع -۸

 نولخدي سانلا لعجو «هللا ركذيو ربكيو للهي لعجف «توملا يف وهو رمع
 ىلع لبقأ هيلع اورثك املف «نوجرخيو «مهيلع دريف «نوملسي ءالاسرأ هيلع

 .يبر نع ينولغشي ال ءءالؤه ىلع مالسلا در ينفكأ !ينپ اي :لاقف « هنبا
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 نيرضتحملا ةلاسر لمل رصتو د ده زلا ب باتک

 هضرم يف ةيلاعلا يبأ ىلع تلحخد :لاق «ةمالس نب رايس نع -۹

 .هّللا ىلإ هبحأ يلإ هبحأ نإ :لاق «هيف تام يذلا

 :تلاق -ةفيذح ةأرما يهو- هتحأ نأ ؛شارح نب يعبر نع ٠-

 ناك ىتح «هربخنف ؟اذه ليللا يأ :انلأسي لعح ةفيذح يوت ةليل ناك امل

 «هانهجوف .ينوهجو :لاق «هانسلجأف .ينوسلحأ :لاقف :تلاق ءرحسلا

 .!اهئاسم نمو رانلا حابص نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لاق

 يف هدوعن يعبضلا حايتلا يبأ ىلع انلخد :لاق «رفعج نع-١

 نأ مويلا ملسملا لجرلل يغبنيل ناك نإ هللاو :لاقف «هيف تام يذلا هضرم

 ادح هلل كلذ هديزي نأ هللا رمأب نواهتلا نم سانلا يف ىري ام هدیزی

 .یکب مث ءاداھتحاو

 بلطملا دبع نب سابعلاب لزن ال :لاق «يشرقلا ميهاربإ نع -۲

 تينف ينكلو ءاتوم تم ام هللاو ينإ !هللا دبع اي :هنبال لاق «توملا هلظ

 «هتيصعم فوحو هللا فوحخو «هتعاط بحو هللا بحب كيصوم ينإو ءءانف
 اي هللا كعدوتسأ ينإو ‹«كاتأ ىم توملا هركت مل كلذك تنك اذإ كنإف

 .تامف هرصبب صخش م « هللا الإ هلإ ال :لاقف «ةلبقلا لبقتسا مث .ينب

 ‹لتقي لحرب ناورم نب رشب رم :لاق «ناباج نب یسیع نع -۳

 ٠ تدعي :ةيآلا هذه الت مث «ىكب ؛هلتقي يذلا ماقو لابحلاب دش املف

 تبرضو :لاق [٠۲:تربكنل] 4 2 نروبلقت هيلاو ءاشي نم مح يو ءاشب
 ٠ .لاحلا كلت ىلع هقنع
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 نيرضتحملا ةلاسز لمألا رصقو دهزلا باتك

 سحأ املف «لتقيل هب رمأف «لحرب دايز يأ :لاق «نايفس نع - ٤

 ؛ةبوت ىلع تومأف نيتعكر يلصأو ًاضوتأ يل اونذئا :لاق «توملاب لحرلا

 .اذكو اذك لوقي :اولاق ؟لوقي ام :دايز لاق .هّللا باذع نم وجنأ يلعل

 ام نسحأك ىلصو «ًاضوتف :لاق .هل ادب ام لصيلو اضوتيلف هوعد :لاق

 تلبقتسا له :دايز هل لاقف ‹«لتقيل هب يأ هتالص ىضق املف «نوکی

 .هليبس ىلخف «هريغ هلإ ال يذلاو يأ :لاق ؟ةبوتلا

 ترضح :تلاق «رفعج نب ىسيع تنب قاحسإ مأ نع ٥-

 حابص لبقأف «خرصن انجرخف «هيلع يمغأف «توعب وهو رفعج نب یسیع

 :الثمتم لاق مث «نهعد :لاقف « قافأف ءاننكسي -هالوم- يربطلا

 راظنلل نزرب نيح مويلاف ارتست هوحولا نأبخي نك دق

 رابحخألا بيط ةقيلخلا لهس قف ىلع هوجولا تارح نمطلي

 دنع اذهب لشمت رفعج نب ىسيع رضح هنأ ؛يربطلا حابص نع ١-

 : ..تولا

 «ودبلاب انك :لاق -ةمرلا يذ احأ ينعي- دوعسم نع -۷

 .مالسإلا لهأ يلع يلصي ءالا ىلإ ينلمحا :لاقف ءةافولا ةمرلا اذ ترضحف

 :لاقف «بابلا رقنف «هتيتأ مث ءةءافغإ ”ىفغأف «باب ىلع هتلمحف

 :لوقأ نيح ال «نيبملا قحلا هللاو اذه :لاق .كيبل :تلق ؟دوعسم
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 علوم رادلا يف طخ لاو ىصحلا طقلب يننأ ريغ ةليح يلام ةيشع

 عحوأ بحلا ةعول لب يدبك ىلع ينباصأ ايسراف انانس نأك

 رمع ناک :لاق «سنُا نب كلام ينثدح :لاق «بهو نبا نع -۸

 تناكو «ةدابعلاو رومألا يف ةروشملاو هقفلاو لضفلا لهأ نم نيسح نب

 هعمسف «توملا دنع هرضح نم ينربحأ دقلو :كلام لاق .هريشتست ةاضقلا

 هارتأ :كلامل تلقف [٠٠:تفاصل] 4 ج ًرولمعلا ل اًمْعَيلَف اذه لثمل » :لوقي

 .معن :لاق ؟هنیاع ءيشل اذه لاق

 يلع نب ناميلس لآ يلوم مالس نب دمحم نب نيسحلا نع -۹

 نب رفعح هيخأ رجح يف هسأر ناك «ناميلس نب دمحم رضتحا امل :لاق

 ىقلي نم رهظ عاطقناو :دمح لاق !هارهظ عاطقناو :رفعح لاق «ناميلس

 نكأ مل ينأو الامح تنك ينتيلو «يندلت مل كمأ تيل هللاو !ادغ باسحلا

 هللا لوسر باحصأ نم لحجر نع ديلولا يبأ نب ديلولا نع ٠-

 يكبأ ال ينإ امأ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكب توملا هرضح امل هنأ

 هبسحأ الوق لوقأ تنك نوكأ نأ فاحأ ينأ يكبأ ينكلو ءايندلا ىلع

 .ميظع هللا دنع وهو انيه

 وهو خلب رهن يف قرغ الحر تيأر :لاق «ةديمح يأ نع-١

 . تام تحت [٦۹:مامنألا] 4ج: ميلّعلا زيزعلآ ريد كلذ :لوقي
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 نيرضتحتملا ةلاسرز لمألا رصقو دهزلا باتك

 راصنألا نم الحر رضح :لاق «ناعدحج نب ديز نب يلع نع -۲

 كنإف «ينع اهظفحاف ةيصوب كيصوم يِ !ينب اي :هنبال لاق «توملا

 مويلا نوكي نأ تعطتسا نإ «هللا قتا :يريغ ىلع اهظفحت الأ ”قيلح

 ودع هنإف «عمطلاو كايإو «لعفاف «مويلا كنم اريح ادغو «سمأ كنم اريح

 لكو «هنع تينغتسا الإ ءيش نم سأيت م كنإف «سأيلاب كيلعو «رضاح

 دمحاف ؛سانلا نم رثاع رثع اذإو «ريخ نم رذتعي نل هنإف ؛هنم رذتعی ءيش

 ىرت تنأو «عدوم ةالص لصف ؛كتالص ىلإ تمق اذإو «هنوكت ال نأ هللا

 .ادبأ اهدعب يلصت نل كن

 ليسلا اناتأ :تلاق «هتدح نع يرارفلا هللا ديبع نب دمحم نع ٣-

 اهب رمي وهف «ةراجحلاو رجشلاب لبقأ دقو «نينامن ةنس يف -ةبعكلا ليس-

 مهللا كيبل :لوقي وهو ءاملا هعلتقا دق لحر ليسلا ىف ءاجف «ليسلا يف

 .ءاملا هب بهذو !تيلمأ املاطو انبونذب كيبل

 يبأل اولاقف !يل هرفغاف هيتآ نأ يل يغبني ال ارمأ تيتأ تنك نإ مهللا :لتقف

 ىلإ رظنا :ملسم وبأ لاقف !هنم توملا دنع عزحأ ادحأ انيأر ام ؛ملسم

 یب هش یلع نیب ذآ ہرک افا مرتع لی ا ءالوم

 .ريدح يأ (۱)
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رصتفو دهزلا باتك

 ةرخآلا دحجأ :لاق ؟كدحت فيك :تلقف «ريح هنع ركذي ناكو «هدوعأ

 يللح نم هللا رفغتسأ ينإو «ةمايقلا يلع موقت ڌ ادغو «ايندلا نم يلإ برقأ

 .تام دغلا نم ناك املف !يللزو

 هدوعي هبط هللا دبع ىلع ظ د نامثع لحد :لاق «سيق نع ٦-

 لاق .قحلا يالوم ىلإ دودرم :هللا دبع لاق ؟كدحب فيك :نامثع هل لاقف

 .-دیزي كش- تبط وأ «ابيط :نامشع هل

 نب هللا دبع لاق :لاق «قوزرم نب هللا دبع يصو ةمالس نع -۷

 ؟يه امو :تلق :لاق .ةحاح كيلإ يل نإ !ةمالس اي :هضرم يف قوزرم

 ؛ يناكم ىريف ءاهيلع تومأ يلعل ؛ةلبزملا كلت ىلع ينحرطتف ينلمحت :لاق

 هب فاطأف «توملا هب لزن كولملا نم اكلم نأ ؛نسحلا نع -۸

 ءاولهجت ال !موقلا اهيأ :لاقف ؟دالبلاو دابعلا عدت نمل :اولاقف «هتكلم لهأ

 .اريبك وأ هکلم نم ذحأ اريغصأ يلابي ال نم كلم يف مكنإف

 ام :ليقف «توملا دنع بل ناملس ىكب :لاق «نسحلا نع -۹

 ةلق نكلو «توملا نم اعزح الو «مكايندب "انض يكبأ ام :لاق ؟كيكبي

 .زافملا دعبو «دازلا

 .اصرحو الخب يأ )١(
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 نيرضتحسملا ةلاسر لمألا صو دهزلا باتك

 «تومب وهو مصاع ىلع تلحد :لاق «شایع نب رکب يأ نع -۰

 ءاهؤرقي امك ضفح (٠مساإ ¢ ةحلآ ريل م شَأ ىلإ أدر ةن $ :أرقي وهو
 :ًأرقي وهو توعب نأ لبق نيصح يأ ىلع تلحدو :لاق .لقعي هملعأ امو

 تلحدو :لاق [««:فرعرل] 4 > يملأ مه أوناك كلو هتْمَلظ امو

 رجفلا تيلص اذإف ءادحأ يب نذأتاال :لاقف تومي نأ لبق شمعألا ىلع

 تباث يبا نب بيبح ىلع ءارقلا عم تلحدو :لاق .مث ينحرطاف يب جراف

 .تام هدنع نم انجرح املف .هآ هآ :لوقی وهو «ةعقر هتحتو «تومب نأ لبق

 ءدابع نب دمحم رضتحا امل :لاق «نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ١-

 :الثمتم لاق ءاوجرح املف «هنودسح اوناک هموق نم رفت هيلع لحد
 دحوأب اهيف تسل ليبس كلف 0٠ تمأ نإف تومأ .نأ لاحر ىنممت

 يدلخع. يمامأ يضع نم توم امو يرئاضب يالح ىق نم شيع امف

 دق نأكف اهلثم ىرحأل ًايهت  ىضم يذلا فالح يغيب يذلل لقف

 «ةافولا هترضح نميلا كلم نأ ؛بلهملا نب لضفملا نع -۲

 يف مكنإف ءاولهت ال !سانلا اهيأ :لاقف ؟دابعلاو دالبلل عدت نم :اولاقف

 .اريبك مأ مكنم ذحأ اريغص يلابب ال نم كلم

 ‹« ىكبف «لوألا ردصلا نم لحر رضتحا :لاق «نسحلا نع -۴

 :لاقف .ميحر روفغ هللا نإ ؟هللا كمحر كيكبي ام :هل ليقف «هؤاکب دتشاف

 ىلع ال مکايند نم يکبُا امو «هيلع يکبُا ايش يدعب تكر ت ام هللاو اما
2 
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 نيرضتحملا ةلاسر لمألا رمصقو دمزلا باتك

 لحرلا تيبي ةليل وأ «نيفرطلا نيب ام ديعب ”ةرحاه موي يف إمظلا :ثالث
 .هللا ليبس يف ةحور وأ ةودغ و «هیمدقو هتهبج نیب ام حواري اهیف

 قافأف «لوألا ردصلا نم لحجر ىلع يمغأ :لاق «ليضف نع ٤-

 للاب ذوعأ :لاق .رحشلا :اولاق ؟اذه نيح يأ !هالهأ اي :لاقف ء«ليللا نم

 :لاقف «يشعلا نم قافأف «رحآ ىلع يمغأو :لاق !رانلا اهحابص ةليل نم

 .!رانلا ىلإ حاور نم هللاب ذوعأ

 ةيطع وبا هل لاقي الجر نأ ينغلب :لاق «ضايع نب ليضف نع -°

 :لاقف «كلذ يف هل ليقف ءاديدش اعزح عزحو ىكب رضتحا امل «حوبذملا

 .؟يب كلسي نيا يردأ ال مث «ةعاس يه اغنإو «عزحأ ال فیکو

 تحاص ةافولا ءاطع ترضح ال :لاق «نيسح يبا نبا نع ٦-

 .ناطلسلاب نهيلع نعتساف كوبلغ نإف «ءالؤه ينفكأ :ءاطع لاقف «ءاسنلا

 اهوقي لزي ملف !رايخألا خيرص اي !رايخألا ”خيرص اي :لوقي لعج مث
 .یضق یقح

 دنع يأ تدهش :لاق «شايع نب ركب يبأ نب ميهاربإ نع -۷

 .طق ةشحاف كوبأ ىتأ امف « يكبت ام !ينب اي :لاقف «تيكبف «توملا

 نب كلام ىلع انلخد :لاق «يعطقلا مزح يأ نب مزح نع -۸

 ماعلا يأ :إمظلاب هدارمو ءرصعلا ىلإ سمشلا لاوز دنع راهنلا فصن :ةرحجاملا (1)

 .ثيغم يأ (۲)
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 نيرضتحمملا ةلاسر ۰ لمألا وصقاو دهزلا باتك

 ءامسلا ىلإ هسأر عفرف «هسفنب ديكي ناك و «هيف تام يذلا هضرم يق رانيد

 .جرف الو نطبل ايندلا يف ءاقبلا بحأ نكأ مل ينأ ملعت كنإ مهللا :لاقف

 «توملا يف وهو لحجر ىلع لحد :لاق «دمحم نب بوقعي نع -۹

 .ءاطغلا فشكي مل دعب :لاق ؟كدحج فيك :هل ليقف

 :هل تلق حلاص نب ميهاربإ رضتحا امل :لاق ء«لاطرلا دواد نع -۰

 .دواد اي اهتلعف :لاق .هللا الإ هلإ ال :لق !يالوم اي

 ءاديدش اضرم هظ ةيواعم ضرم :لاق «نیریس نب دمحم نع 1

 ةرم دخلا اذ قزلي لعجو «ضرألا نيبو هنيب ام فشكو «ريرسلا نع لزاف

 ين تلق كنإ مهللا :لوقيو يكبيو «ضرألاب ةرم دخلا اذو «ضرألاب

 4ء اسي مل كلذ نو د اًمْرفَعَيَو ءهب كرش نأ رفعي ال هلا وإ :كباتك

 .!هل رفغت نأ ءاشت نم ينلعحا [۸٤:ءاسلا]

 -اهيحأ- لاح نع يما ينتندح :لاق «ساحنلا ريمع يبأ نع £۲

 لعج -نيطسلف ريمأ ناک و- ميهاربإ نب باهولا دبع رضح امل :لاق

 .!توملا مكحيو اي :لوقي

 نمحرلا دبع نب دينحلا نذؤم ءاج :لاق «ةعيبر نب ةرمض نع - ۳

 لقت مل اهتيل اي :لاقف «ةرمإلاب هيلع ملسف «هيف تام يذلا هضرم يف هيلإ

 ٠ اال

-AV I 



 نيرضتحملا ةلاسر لا رصقو دهزلا باتك

 :لوقي لعجف يبارعأ رضتحا :لاق «دقانلا ىلعي يبأ نع - ٤

 سلحاف مدقت توملا كلم اي

 سفنألا غارف يف اعدب تنك ام

"foةمقلع يبأ نب ب عفان ىلع لحد هنأ ؛دلاحخ نب ةمركع نع  

 «هللا قتا :هل لاقف ءاليقث هآرف «هدوعي -ةكم ىلع ريمأ وهو- ينانكلا

 اي :لاقف يلع لبقأ مث «ةعاس ثبلف «رادجلا ىلإ ههحوب ىلوف .هركذ رثكأو

 نب نالف ینبل اکو لم ادبع تنک ينا تددولو «لوقت ام رکن ام !دلاح اب

 .طق ايش لمعلا اذه نم لأ م ينأو -ةنانك نم تيب لهأ ىقشأ- ةنانك

 ‹«توملا لك هللا لوسرب لرزت امل : لاق هب و كلام نب .سنأ نع - ~۳ £

 دعب كيبأ ىلع برك ال» : ك هللا لوسر لاقف !هابركاو :ةمطاف تلاق

 ."مويلا

EYنب رفعج نب ميحرلا دبع لثمت :لاق «يعازخلا نسحلا يأ ا نع  

 . :توملا دنع ىلع نب ناميلس

 لححيو بارغ يراد يف رقنيس هنأو دولح الأ ىرأ دق الأ

 لهذتو تادلاولا ينع لغشتو ةزعأ لاحر يثاريم مسقيو

 ۳0 :مقرب مدقت ‹حیحص ثیدح (۱)
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 نيرضنحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

LEO OES OOOO OTO EG O EG OT SOTTO O 

 دنع كامسلا نبا لاق :لاق «يلجعلا حلاص نب هللا دبع نع 4۸

 بحأ ينأ «كيصعأ تنك ذإ تنك [نإو] ينا ملعت كنإ مهللا :هتافو

 .كعيطي نم [كيف]

 وهو ىح يحأ ىلع تلحد :لاق «ملسم نب نادعس نع -۹

 «رعشلا اذه ينرضحف .ينظ هب نسحب ام ايش يل ركذا :لاقف «هسفنب دوج

 :هل تلقف

 ربكأ كبنذ نم هل هلا وفع بنذلا ربك اي

 رغصي هلاوفعرغ - - - صأ ف ءايشألا رركأ

 وهو راصنألا نم لحر ىلع رم الحر نأ ؛حيجن يأ نع ٠-

 لاقف ؟لتق دق ادمحم نأ ترعشأ «نالف ينإ :لاقف «همد يف طحشتي

 .مكنيد نع اولتاقف «غلب دقف لتق دق دمحم ناك نإ :يراصنألا

 ١- يبأ بيبح ىلع انلخد :لاق «راسي نب ريثك لضفلا يأ نع ٠

 ام يرد الف طق هكلسأ م اقيرط ذحآ نأ ديرأ :لاقف «توملاب وهو دمحم

 ام :لاق .ريخ الإ كب لعفي ال نأ وجرأ !دمح ابأ اي رشبأ :تلق .يب عنصي

 .!انيلع امس نوكت ال اهانلكأ يتلا ةرسكلا كلت تيل ؟كيردي

 «ةافولا هترضح املف «ضرم الحر نأ ؟رکب نب دواد نع -۲

 :دوادل تلقف .هلهأل كلذ لوقي ؛هربدو ههجو نوبرضي ةكئالملا هذه :لاق

 .ردقلاب بیذکتلاب لوقي الحر ناک :لاق ؟وه ام
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بت

 دبع ضرم :لاق ‹«فوع نب نمهحرلا دبع نب ميهاربإ نع -۳

 يناتأ :لاق .معن :انلق ؟يلع يمغأ :لاق قافأ املف «هيلع تحخرصف

 اقلطناف «يديب اذحأف .نيمألا زيزعلا لإ كمكاحن قلطنا :الاقف «نالحر

 زيزعلا ىلإ هب قلطنن :الاق ؟اذهب ناقلطنت نيأ :لاقف «لحر امهيقلف «يب

 .همأ نطب يف ةداعسلا هل تقبس نمم اذه نإ «هب اقلطنت ال :لاق .نيمألا

 دوعسم نب دعس ىلع انلخد :لاق «مزاح يبا نب سيق نع ٤-

 يتوبات يف ام تيل هنأ ريغ «نولوقي ام يردأ ام :لاقف -توملاب وهو ينعي-

 .نافلأ وأ فلأ هيف اذإف ؛اورظن تام املف ؛ران اذه

 ماذجلا هب لحر ىلع تلحد :لاق «زيزعلا دبع نب نسحلا نع ٠-

 «يل هوحرت ام وحرأل ينإ :لاقف «هركذأو هيجرأ تلعجف «توملا يف وهو
 ( .؟هتيصع دقو هنم فیک نکلو

 :لاق ل يبنلا باحصأ ضعب نع سابع نبا ىلوم دايز نع ٦-
 ملعت كنإ مهللا :لاقف ءهيف تام يذلا هضرم يف 4ظ ةفيذح ىلع انلخد

 مايأ نم موي رحآو «ةرحآلا مايأ نم موي لوا مويلا اذه نأ ىرأ ينأ الول

 ىلع رقفلا راتحأ تنك ينأ ملعت كنإ مهللا !هب ملكتأ اع ملكت مل ءايندلا

 ءاح بيبحف ءةايحلا ىلع توما راتحأو ءزعلا ىلع ةلذلا راتحأو «ىنغلا
 .!مدن نم حلفأ ال «ةقاف ىلع
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 نيرضشضحمملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 هب فاطأف «توملا هب لزن كولملا نم اكلم نأ ؛نسحلا نع -۷

 ءاولهجت ال !موقلا اهيأ :لاقف ؟دالبلاو دابعلا عدت نمل :اولاقف «هتکلم لهأ

 .اريبك مأ هكلم نم ذحأ اريغص يلابب ال نم كلم يف مكنإف

 مث ظ ةمرخم نب روسملا ىلع يمغأ :لاق «ملسأ نب ديز نع -۸

 هللا لصو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف قافأ

 :ىلعألا قيفرلا يف فوع نب نمحرلا دبع «اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ

 َنيحلضل او ءآادهشلآو ن ريقيدصل ار بتلا م مهبل هلا معنا َنيِذّلا عم

 امهءاعمأ نارجي جاجحلاو كلما دبع ههنا 4 - -  اًقيفر كلوا ٌسَحَو

 .رانلا يف

 ريمأ نوراه رضتحا امل :لاق «يدزألا دمحم نب دمحأ نع -۹

 .!للا لوسر نم هاتءوساو :لوقي لعج نينمؤما

 -شيرق نم رفن نحنو- انجرح :لاق «ميهاربإ نب نامثع نع -۰

 “ةوامسلا ضرأ نم ةيحانب انك املف «هيلإ ادوفو كلملا دبع نب ديلولا ىلإ

 :تلاقف انيلع تفقو ىتح «تلبقأ دق ةليمج ةأرما اذإف ءءام ىلع انلزن

 ‹ةيصولاب هورمو «لوقی ام ىلع اودهشاف ‹ توغ الحر اورضحا !ءالۇھ اي

 .ماشلاو ةفوكلا نيب  عقت ةيداب )١(
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 هلوح اذإو «هانملكف «هسفنب دوجي الحر انيتأف ءاهعم انمقف :لاق .هونقلو

 يق اودلو اغنأك «مهاطغل اليكم مهيلع تيطغ ول راغص ةيبصو «هل نونب

 :لاق مت ىكبف «هينيع حتف انمالك عم املف ةعبس وأ ةتس «دحاو موي

 اعارک نوجضني ام مهفعض نم مهتكر ت نيذلا يتيبص حيو اي

 اعاتم نوغلبي قح ينبل يندر ارهد نأ ول يف ناك دق

 ىلع انمدقف «هانفدف «تام تح هدنع نم مقن ملو «اعيمج اناكبأف :لاق

 ضرفف «هيلع مهم دقف ىينلوو هلايع ىلإ ثعبف «هل كلذ انركذف «ديلولا

 .مهيلإ نسحأو «مه

 دوعسم نب هللا دبع ىلع انلخد :لاق ل كلام نب سنأ نع ١-

 انحبصأ :لاق ؟نمهرلا دبع ابأ تحبصأ فيك :انلقف «هضرم يف هدوعن

 يلق دجأ :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي كدحج فيك :انلق .اناوحإ هللا ةمعنب

 يبونذ يكتشأ :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ يكتشت ام :انلق .نامبإلاب انفمطم

 انلق .هناوضرو هللا ةرفغم يهتشأ :لاق ؟ايش يهتشت ام :انلق .ياياطحو

 .نضرمأ بيبطلا :لاق ؟ابيبط كل اوعدن الأ :هل

 «هضرم ي يبابلا ريهز ىلع تلحد :لاق «ريرج نب ةلبج نع -۲
 ام يتآ نأ ردقأ الو «هركأ امن عنتمأ ال يندجأ :لاق ؟كدحج فيك :تلقف
 .بحأ
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 نيرضتحمملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 :هضرم يق يراصنأل ليق :لاق «يفقثلا ىسوم نب دمحأ نع-٣

 .تومل قايح ضرأ م هللاو يندحأ :لاق ؟كدحت فيك

 ‹ةضيرم يهو يتخأ ىلع تلحد :لاق «لذعم نب دمحأ نع - ٤

 قو «يوق يالومو ةفيعض يندحأ :تلاق ؟كنيدحت فيك هيخأ اي :تلقف

 دسي ام هئانغ يو «ينغ يالومو ةريقف يندحأو «يفعض هب یوقي ام هتوق

 .يرقف هب

 :ةليوط ةلع اهب تناك ةأرمال ليق :لاق «ناسح نب رشبم نع ٥-

 :لاق امک یندحجأ :تلاق ؟كنيدحت فیک

 هللا لوسر باحصأ نم الحر نأ ؛ديلولا يبأ نب ديلولا نع -

 يكب ال ينإ امأ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف «ىكبف «توملا هرضح

 انيه هبسحأ الوق لوقأ تنك نوكأ نأ فاحخأ يكبأ ينكلو ءايندلا ىلع

 دق وه اذإف «راوس باب تيتأ :لاق «عيطم يبأ نب مالس نع -۷

 وهو رثدم مومع اذإف هيلع تلحدف «يکاش :نولوقي مهو تنجح

 هللا الإ هلإ ال ءهايإ الإ وحرأ ال ينأ ملعي وه :لوقي

 نوهن انل بحاص ىلع انلحد لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۸
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 اهنأ تددول هللاو «مقلق ام تعم دق :لاقف «قافأف «توملا تاركس هيلع

 .!هب رشبأ ام يردأ ال ءادبأ انهه تيقب

 :لاقف ةنيدملاب لحر رضتحا :لاق «يزورملا قاحسإ يبأ نع -۹

 .ينترغ دقف ايندلا مكنرغت ال

 يف وهو لحر ىلع تلحد :لاق ‹«يلجعلا دمحم يأ نع ٠-

 .يمايأ تبهذ ىتح ايندلا يب ترخس :لاقف توملا
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 نیرضتح | ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 نيينمنملا ةلاسر لمار رصقو دهزلا بانک

 اذإ- لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق هڪ هللا دبع نب رباح نع ١-

 صحن باحصأ عم تردوغ ينأ تددول هللاو امأ» :-دحأ باحصأ ركذ

 !رباج ای» :ٌلڳ هللا لوسر يل لاق :لاق لظ د هللا دبع نب رباج نع ۲

 ىلإ درأ نأ ىنمنأ :لاق .هللا ىلع نمت :هل لاقف كابأ ايحأ ىلاعت هللا نأ تملعأ

 "(نوعجري ال اهيلإ مهنأ تيضق دق ينإ :لاق .ىرخأ ةرم لتقأ ىتح ايندلا

 يف يمليدلاو ٤/۳ ٠١ لئالدلا يف يقهيبلاو ۸٦/۲ مكاحلاو ٠۷١/١ دم أ ةجرحأ )١(

 ىلع حيحص :مكاحلا لاق ۳۹۹/۲ هباشتملا صيحلت يلات يف بيطخلاو ٤٤۹/۳ سودرفلا

 ريغ حيحصلا لاجر هلاحر :يمثيملا لاقو .يبهذلا هيلع هقفاوو .هاحرخج مو ملسم طرش

 نم ۷۸/۲١ خیراتلا يف رکاسع نبا هحرحُا امک .عامسلاب حرص دقو قاحسإ نبا

 «دعس ثيدح نم ٥۲/۲( رصتخملا) رازبلاو ۷٠۲/۲ ةماسأ نب ثراحلاو «يلع ثيدح

 «ةمجعم داصلاو ةمجعم ةنكاس ءاحلاو ةمومضم نونلا :لبجلا صحن :تافيحصتلا يف ءاح

 ينعي .لبجلا صحن لهأ عم تردوغ ينتيل اي :دحأ نم عجر نيح ب يبنلا ثيدح ينو
 :ليلخلا لاقو دنسلا نع ردحناو حفسلا نع الع ام صحنلاو كانه ءادهشلا نم ا

 .لبحلا لص

 ىلعي وبأو ۳۱۷/۱ دیم نب دبعو ٥۳۲/۲ يدیمحلاو ۳ ا

 ٤| يذمرتلاو  ۲٠٠/١ةحام نباو هنسحو ٦۸/۱ نابح نبا هححصو ٤۹۰/۱١

 مکاحلاو ۲/٠۳١.
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 ىلع ضرع كابأ نإ !؟كرشبأ الأ» 5 هللا لوسر لاقف ءاديدش اقافشإ هيلع

 ىلإ يندرت !بر اي :لاق . تئش ام يلع نمت :لاقف «رتس هنیبو هنیب سیل «هبر

 قبس :ىلاعتو كرابت هللا لاقف .ىرخأ ةرم يلا كيبن يفو كيف لتقأ تح ايندلا

 .(نوعجري ال اهيلإ مهنأ ينم ءاضقلا

 كلأ» :رباحل لبي يبنلا لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-
 ىلاعتو كرابت هللا نإ» :لاق !ريخلاب هللا كرشب «ىلب :لاق «!؟رباج اي كرشبأ
 ای :لاق .هکطعأ تئش ام يدبع يلع نمت :لاقف هيدي نيب هدعقأف «كابأ ايحأ

 عم لتاقأف ءايندلا ىلإ ندرت نأ كيلع ىنمتأ «كتدابع تح كتدبع ام !بر

 .«عجرت ال اهيلإ كنأ ينم فلس دق هنإ :لاق .ىرخأ ةرم كيف لتقأف «كيبن

 :لاق ط دوعسم نب هللا دبع نع عدحألا نب قورسم نع ٥-

 رب اتوم هلآ ليس ف اولتق يدل نبسَح الو  :تايآلا ءالوه نع هانلأس
 اهنع انلأس دق انإ امأ :لاقف [٠٠ه:درسع لا] 4 ج نوفر هير دنع ٌءاّيَحأ

 هححصو ٠٤۸/۲ داهحلا ق مصاع يبا نباو ۱ دابعلا لاعفأ قلح يف يراحبلا هحرحأ ()

 ۲۲٣/۳. مکاحلاو ٤۹۰/۱١ نابح نبا
 رازبلاو يناربطلاو ۲٠۲١/١( ءايحإلا ثيداحأ جيرخت) توملا باتك يف فنصلا هحجرجا (۲)

 لئالدلا يف يقهيبلاو ٥/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۲۳/۲ مکاحŞلاو ۹ فشكلا)
 هيلع كردتساو .هاجرخب ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :مكاحلا لاق ۳
 هدانسإ يف :يمثيملا لاق .فعض هيف هدانسإ :يقارعلا لاق .باذك ضيف :هلوقب يبهذلا
 .فيعض امهالكو يقرزلا ةدابع يبأ نع قيثو نب ضيفلا
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا تاتک

 يف مهحاورأ ىلاعتو كرابت هللا لعج «دحأب مكناوخإ بيصأ امل هنإ» :انل ليقف

 نم ليدانق ىلإ يوأتو ءاهرامن نم لكأتف ةنجلا راهنأ درت رضخ ريط فاوجأ

 !يدابع اي :لوقيف ‹ةعالطا مهيلإ ىلاعتو كرابت هللا علطيف «شرعلا لظ يف بهذ

 ثيح اهنم لكأن ةنجلا انتيطعأ ام قوف ال انبر :نولوقيف .مكديزأف نوهتشت ام
 :نولوقيف ؟مكديزأف نوهتشت ام !يدابع اي :لوقيف ةعالطا مهيلإ علطي مل .انئش

 انحاورأ درت نأ بحت انأ الإ ءانئش ثيح اهنم لكأن ةنجلا انتيطعأ ام قوف ال انبر

 ا "ىرخأ ةرم كيف لتقن ىتح لتاقنف ايندلا ىلإ درن مث ءانداسجأ ىلإ

 لجرلاب ىتؤي» 4 هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنا نع ٦-

 ريخ !بر يأ :لوقيف ؟كلزام تدجو فيك !مدآ نبا اي :لاقيف ةنحجلا لهأ نم

 ءايندلا ىلإ يندرت نأ الإ ىنمتأ الو لأسأ ام :لوقيف .هنمتو لس :لوقيف .لزام

 .(ةداهشلا لضف نم ىرأ ال- رارم رشع كليبس يف لتقف

 ىلع ام» :لاق يَ هللا لوسر نأ ؛هلظ تماصلا نب ةدابع نع -۷

 ؛ايندلا ماضت الو مكيلإ رت نأ بحت ريخ هللا دنع اهو توت سفت نم ضرألا

 "«ىرخأ ةرم لتقيف عجري نأ بحب هنإف «ديهشلا الإ

 ٠١۰۲/۳ ملسم هجر «حیحص ثیدح (۱)
 هححصو ۲٠١/۹ یلعی وبأو ٤٥۸/٤ ةناوع وبأو ۳٣/٦ يئاسنلاو ٠۳٠/۳ دمحأ هجرحأ (۲)

 .يهذلا هيلع هقفاوو ۸٥/۲ مکاحلاو ۳٤۷/۱٩ نابح نبا

 ٠٠٠١/١ طسوألا يف يناربطلاو ٠١١/۷ رازبلاو ٠/۹ يئاسنلاو ۳٠۸/١ دمحأ هجرحأ (۳)

 ۲٠٦۲/۸. ةراتخملا يف ءايضلا هححصو
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 نيينمتنملا ةلاسر لمألا رب رصقو د بانک
 E EE RTE UGOC EUG STER TOC OT CE TE RSG o ت

 ةدحلا لخدي دحأ ام» :لاق هيب يبنلا نع هل كلام نب سنأ نع -۸

 ینمتی هناف ‹ديهشلا الإ ؛ءيش نم ضرألا ىلع ام هلو ايندلا ىلإ عجري نأ بحي

 “)(تارم رشع لتقیف عجری نأ

 ريط ءاح- هراد يف وهو هل قيدصلا ركب ابأ نأ ؛بابحخ نع -۹

 ركب وبأ هيلإ رظنف -روفصع وأ مامح ةرجش ىلع عقوف «هدنع مهو

 لكأت !ةرجشلا هذه ىلع كمعنأ ام !ريط اي كل ىبوط :لاقف هه قيدصلا

 .!كناكم ىنتيل «اعيش نوكت ال مث «تومت مث «ةرمثلا هذه نم

(Dae 8 » 8 f ي ی ا 

 ابل

 ةنبت كط باطخلا نب ب رمع ذحأ :لاق «رماع نب هللا دبع نع -۲

 ينتيل !اميش كأ مل ينتيل !يندلت مل يمأ تيل !ةنبتلا هذه لشم ينتيل اي :لاقف

 ام يل نأ ول :لاق ةافولا هترضح امل يلط رمع نأ ؛نسحلا نع -۴

 .علطملا لوه نم هب تيدتف ال ضرألا ىلع

 ١٤۹۸/۳ ملسمو ۱۰۲۹/۳ يراخبلا هحجرحخأ «حيحص ثيدح (۱)

 .ىنتجتو عطقت يأ :دضعت (۲)
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 ول :نعط. نيح لاق هڪ بخ رمع نأ ؛هيبأ نع ملسأ نب ديز نع ٤

 كلذب ينعي- ةعاس برك نم هب تيدتفال سمشلا هيلع تعلط ام يل ناك

 .!؟دعب رانلا درأ ملو ف فيكف -توملا

 رشبأ :هل تلق 4ظ رمع نعط امل :لاق هه سابع نبا نع ٥-

 يمامأ ام لوه نم هب تيدتفال اهيف امو ايندلا يل نأ ول هللاو :لاق !ةنحلاب

 .ربخلا ام ملعأ نأ لبق

 هللا ضيب- باطخلا نب رمع لاق :لاق «رانيد نب ورمع نع ٩-

 نم اهب تيدتفال اهيف امو ايندلا يل نأ ول :توملا هرضح نيح -ههحو

 .اهرأ م نإو رانلا

 باش هيلع لحد ه4 رمع نعط ال :لاق «نوميم نب ورمع نع -۷

 يف مدقلا نم كل ناك دق !هلا ىرشبب نينمؤملا ريمأ اي رشبأ :لاقف

 ‹«تلدعف تفلختسا مث «تملع دق ام و هللا لوسر عم ةبحصلاو مالسإلا

 الو يل ال «افافك تكر ت ينأ تددول !يحأ نبا اي :لاقف .ةداهشلا مث

 يلع
 هتنعط نم جرخف نبللا هلظ رمع برش امل :لاق «يعشلا نع -۸

 نم نإ :لاقف مهيلإ رظنف «هيلع نونشي لاحر هدنعو .ربكأ هللا :لاق

 يل ناک ول ءاهیف تلحد امک اھنم تجرح ينا تددول «رورغمل هومتررغ

 .!علطملا لوه نم هب تيدتفال تبرغ امو سمشلا هيلع تعلط ام مويلا
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 نم ةئيطح يل رفغ هللا نأ تددو :لاق لظ هللا دبع نع -۹

 .!يسن فرعي م هنأو ياياطح

 .!ثعبأ مل تم انأ اذإ ينأ تددو :لاق هه دوعسم نبا نع -

 تريحخف رانلاو ةنحلا نيب تفقو ول :لاق لف دوعسم نبا نع ١-

 .!ابارت نوكأ نأ ترتحال ءابارت نوكأ وأ يلزم امهتيأ امهنيب

 يلهأ ينحجذف اشبك ينتيل اي :هلط ةديبع وبأ لاق :لاق «ةداتق نع ۲١-

 .!يقرم اوسحو يمحل اولكأف

 .!حيرلا ينيرذت ادامر ينتيل اي :ه#ط نيصح نب نارمع لاقو :لاق

 .!فارعألا باحصأ ةلزاع. ينآ تددو :#4 لط ةفيذح يبأ ىلوم ماس لاقو :لاق

 -ينقلحخ موي- ينقلح كك هللا نأ تددو :لاق هل د رذ يبا نع - ۳

 .!دضعت ةرجش

 ٤- رارض نب لظنح يثدح يريمحلا نمحرلا دبع نب ديح نع -
 لاقي برعلا كولم نم كلم عم انأو ينارأ دقل :لاق -ملسأف ايلهاج ناكو

 اي :اموي يل لاقف «نآرق نم انيلع لزن الو يبن نم انءاح امو «دوسألا هل

 الو ندملا تبا ام .ینٹدحتو كثدحأو ماعللا نم كب رتتسأ ينم ندا !لظنح

 دبعل دبع ىنأ تددول هللاو « ىناكم هنأ دو الإ سانلا نم دحأ ندملا نكس
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا باتک
RISE SES GSES OREGON 3 GS ROE RAR OS ROEROESG 

 تنك تم اذإ !ينتيل اي :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع 6

 | .!ایسنم ایسن

 .!ةرجش تنك ينتيل اي :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 .!ابطر انصغ تنك ينتيل اي :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 نيح ناورم نب زيزعلا دبع تيأر :لاق «ةكيلم يبأ نبا نع ~۸

 اذهک ينتیل الأ !اروكذم ایش نکأ م ينتيل الأ :لوقي وهو تولا هرضح

 نم زاجحلا فرط يق ةلث يعارك وأ «ضرألا نم ةتبانك وأ «يراجلا ءالا

 .!رکب نب دعس ينب نم وأ «ةيواعم نب رصن ينب

 تددول هّللاو :لاق ناورم نب رشب رضح امل :لاق «لئاو يبأ نع -۹

 «مهمنغ مهيلع ىعرأ «ةكلم ةنيدملا لهأ رشل ايشبح ادبع تنك يأ

 انيلإ نورفي مهلعج يذلا هلل دمحلا :قيقش لاقف .هيف تنك اميف نكأ ل

 .!اريغ مهيف ىرذل انإو ءاربع انيف نوريل مهنإ «مهيلإ رفت الو

 هللا يضر ةشئاع ىلع لحد هل هڪ سابع نبا نأ ؛ناوکذ نع ۳.

 !سابع نبا اي كنم ينعد :تلاقف ءاهيجري لعجف «توملا يف يهو اهنع

 .!ایسنم ایسن تنک ینا تددول هللاوف

 م «ينوجبذف «يلهأ شبك يأ تددو :لاق هبط د بعك نع ۳١-
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 انأ تينمتل «ىنمتي نأ دحأل ناك ول :لاق «رانید نب كلام نع -۲
 نم وجنأو ءءاملا نم ىورأو «بصق نم "صح ةرحآلا يث يل نوكي نأ : TN“ (0 ٤ . م
 .رانلا

 موي قئالخلا عمج اذإ هللا نأ تددو :لاق «رانید نب كلام نع -۳

 هيدي نیب دجسُأ نأ ىل نذأيف كيبل :لوقأف !كلام اي :يل لوقي ةمايقلا

 .ابارت مويلا نك !كلام اي :لوقيف «ينع يضر دق هنأ فرعأف «ةدجس

 يشاقرلا ديزي تعم :لاق «يلهابلا ركب يبأ نب نيصح نع ٤-

 !فقوأ مل تقلح ذإ ينتيلو !قلحأ مل ينتيل اي :لاق !نمت :لحر هل لاقو

 انبسوح نإ انتيل ايو !قلحن م انتيل اي :لاق «يشاقرلا ديزي نع ٥-

 .!دلخن مل انبذع نإ انتيل ايو !بذعن م

 ةنبل تنك ىنتيل اي :لاق 4 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ١-
 .!يل الو يلع ال نبللا اذه نم

 رماع نب هللا دبعو نايح نب مره جرح :لاق ‹نسحلا نع -۷

 هيف ناكم ىلع ارم ذإ امهيتلحار ىلع ناريسي ام امنيبف «زاجحلا ناديري

 .بصقوأ رجش نم تيب :صخلا )١(
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا باتک

 لاقف «رجشلا كلذ "ناجم لاخت امهاتلحار تلعجف «'يصنو يلح الك

 كتلكأ رجشلا هذه نم ةرجش كنأ كرسيأ !رماع نبا اي :نايح نب مره

 نم وحرأ امل «هللاب ال :لاق ؟"ةلج تذحتاف ءارعب كتفذقف «ةلحارلا هذه

 تددو هللاو ينكل :نايح نب مره لاقف .كلذ نم يلإ بحأ ىلاعت هللا ةمحر

 تذحأف «ارعب ينتفذقف «ةقانلا هذه ينتلكأ «رجشلا هذه نم ةرجش فأ

 اي كجو «ران ىلإ امإو ةنح ىلإ امإ «ةمايقلا موي باسحلا دباكأ ملو ةلج

 امههقفأ هللاو ناك :نسحلا لاق .ىربكلا ةيهادلا فاحأ ين !رماع نبا

 .كك هللاب امهملعأو

 بطحخف «ماشلا ىلع اريمأ هل ةديبع وبأ ناك :لاق «تباث نع -۸

 الو رمحأ مكنم ام هللاو «شيرق نم ؤرما ينإ !سانلا اهيأ اي :لاقف سانلا

 السم يف ينا تددو الإ یقتب يناضفي دوس

 :لاق !اونمت :هئاسلحل 4لو رمع لاق :لاق «حيحن يبأ نبا نع - ۳۹

 هبشأ هترمن ترهظ اذإو ليخلاو معنلل ةيدابلا لهأ عتارم ريخ نم وهو هنيعب تابن :يلحلا )١(

 نم معان ضيبأ طبس تبن :يصنلا .يصنلا سيبي وه يرهوجلا لاقو ءلبسأ اذإ عرزلا

 وهف سبيو محخض اذإف ةقيرطلا وهف ف ضيبا اذإف ابطر ماد ام يصن هل لاقيو ىعرملا لضفأ

 .يلحلا

 .ناعزانتو نابذحت يأ :ناجلخت (۲)

 .ثورلاو رعبلا :ةلحلا (۳)

 .ةدوس نم اهخالسم يف نوكأ نأ يلإ بحأ ةأرما تيأر ام :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق )٤(

 .اهتقيرطو اهيده لثم يف نوکت نأ تنمت
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا رمقو دهزلا بانك

 لثم الاحر اءولم اتيب نما :ه4 رمع لاقف ءائيش مهنم دحاو لك ینمتف

 .لط ةديبع يبأ

 :لاق .اربج مالس الإ توملا ام :اولاق :لاق «يقريصلا يمأ نع ٠-

 .تدرأ يذلا كلذ

 ىأر هبط قيدصلا ركب ابأ نأ ؛ةرفغ ىلوم هللا دبع نب رمع نع ١-

 كيلع باسح ال !كمعنأ ام ريط اي :لاقف «ةرجش ىلع عقيو ريطي اريط

 .!كلثم ينتيل اي «باذع الو

 ءاج نم» :لاق يي هللا لوسر نأ ؛ي يردخلا ديعس يأ نع -۲

 هب ىضقف «هيف اعزانتف «سأرب نالحر ءاجف «ءاش ام هللا ىلع نمتيلف سأرب

 افيس ىنمأ :لاق «تئش ام هللا ىلع نمت» :لاقو ءامهدحأل ليي هللا لوسر

 .!لتقأ ىقح هللا ليبس يف لتاقأف «ةنيصح ةنحو ءامراص

 .هتلكأل يقلح لحدي دامرلا ناك ول :لاق «رانيد نب كلام نع - ۳

 :لاقف «فسوي نب جاجحلا بطح :لاق «ةلاضف نب كرابملا نع - ٤

 وبأ لاق :ظفاحلا لاق ٠۳۳/۹ یربکلا ی يقهيبلاو ۲۳۰/١ ليسارملا يف دواد وبأ هجرحأ (۱)
 اضيرحت هيف نإف «تبث نإ اذهو :يقهيبلا لاق «ءيش اهنم حصي الو ثيداحأ اذه يف :دواد

 نع ىور مث «مالسإلا دالب ىلإ كرشلا دالب نم سأرلا لمح هيف سيلو ء«ودعلا لتق ىلع
 يبأ ىلإ لمحو ءردب موي الو طق سأر ةنيدملا ىلإ إلي يبلا ىلإ لمحي نكي مل :لاق يرهزلا
 .ريبزلا نب هللا دبع سوؤرلا هيلإ تلمح نم لوأو :لاق «كلذ ركنأف «سأر ركب
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 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا بانك

 هللا تيلف «ةرحآلا بلطب انرمأو ءايندلا ةنؤم انافك دق هللا نإف «دعب اما

 دنع نمؤم ةلاض :نسحلا لاقف !ايندلا بلطب انرمأو ةرحآلا ةنؤم انافك

 .!اهذحخأنلف ؛قساف

 ‹ةفالخلا ناورم نب كلملا دبع ىنمت :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ٥-

 «ةافولا 4ل صاعلا نب ورمع ترضح امل :لاق «نسحلا نع - ٦

 !ارعب ناك هتيل اي ؟اهيف ام ينم اهذحأي نم :هينبل لاق مث « قيدانص ىلإ رظن

 اذه ؟نورت ام :لاق ؟اذه ام :هونب لاق «هرصقب اوطاحأف سرحلاب رمأ مث

 لک نا تددول :يبأ لاق :لاق «يميتلا ميهاربإ نب ناميلس نع -۷

 .!يلإ سانلا ضغبأ مف يف اهتلكأ ةمقل

 ىلع لمح دق ماشلا لهأ نم دباع ناك :لاق «دباعلا ركب نع -۸

 ديرت امأ «سانلا لمعي م ام تلمع !ينب اي :همأ هل تلاقف «ةدابعلا يف هسفن

 نِ !اميقع يب تنك كتيل :يكبي وهو اهيلع دري لبقأف ؟عجهت نأ
 .!اليوط اسبح ربقلا يف كينبل

 .مانت يأ :عجهت (۱)
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 لمألا ر رصتو دهرا بانک

 وهو دراطع نب دعس عمم :لاق «دابع نب قاحسإ نع ~۹

 .هب زواجتي

 بلط ايلع نأ ؛ديعس نب دلاحم نع ٠-

 .!اذكو اذكب مويلا اذه لبق

 ناسنإ لعلف «دايجلا مهاردلا هذه يف هيقلتف '"قوتسلا

 هذه نأ ركذي أ تعم :لاق «هللا دبع نب بعصم نع ١-

 :ىلعألا دبع نب هللا دبعل تايبألا

 ىدرلا محرلا يق تيقال ينتيل ايف

 اهتاعظفم ىلإ ايندلا نكسأ ملو

 يقتأ توملا ةركس ال اذإ تنكف

 افقوم رذحأ توملا دعب انأ الو

 يذلا ام ثداوحلا لوه ىلع ركفف

 اغنإ تعطسا ام لقن اهيلإ ردابو

 الجاع كزاهج نم دجب ردابو

 اأ ای تارا هل لوقتف !يندلت م يمأ تيل :لاق «ةرسيم يأ نع -۲

 :ةلاةميق ال يذلا فيزملا يآ :قوتشلا.(١)
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 لباوقلا فكألاب ينردتبت ملو

 لجارملا نهب يلغت اهرورسمل

 لئاصألاو ىحضلا ينيلبت انأ الو

 لماوحلا لاخسلا يقلت هتعورل

 لحاع كفتح نإ اهيف كب ىمر
 لقان تنا ام هنک اهیف كغالب

 لزانملا اهيف كنم اموي برحختس
£ 



 نيينمتملا ةلاسرز لمألا رصقو دهؤلا بملك

 :لاق ؟نآرقلا كملعو مالسإلل كاده ؟كيلإ هللا نسحأ دق سيلا !ةرسيم

 .اهنع نورداص انأ ربخن ملو «راتلا نودراو انأ انربخأ نكلو «ىلب

 ينا تربحأ !يندلت م يمأ تيل :لاق « ينادمهلا ةهرسيم يأ نع -۳

 :اهنع رداص ينا ربحأ ملو ‹رزانلا دزاو

 ةمقلع يبأ نب عفان ىلع لحد هنأ ؛دلاخ نب ةمركع نع ٤-

 هللا قتا :هل لاقف ءالیقت هآرف «هدوږعی -ةكم ىلع ريمأ وهو- ينانكلا

 :لاقف يلع لبقأ مث «ةعاس ثبلف «رادجلا ىلإ ههجوب ىبلوف .هركذ رثكأو

 نالف ينبل اکو لم رک یا ددوو لوقا م ل ا انآ ای

 ائيش لمعلا اذه نم لأ م ينأو -ةنانك نم تيب لهأ ىقش ا ةنانک ينب نم

 .!طق

 نمهحرلا دبع نب دينجلا نذؤم ءاحج :لاق «ةعيبر نب ةرمض نع ٥-

 لقت م اهتيل اي :لاقف «ةرمإلاب هيلع ملسف «هيف تام يذلا هضرم يف هيلإ

 ٠ إال

 يكبي هه قيدصلا ركب وبأ لاق :لاق «قاحسإ نب دمحم نع - ٦

 :لک هللا لوسر

 روخص يلع ثدح يف تبيغ يحاص كلهم لبق نم ييتيل اي
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 لمألا وصتو دهزلا باتك

 اضيأ 4ل ركب وبأ لاقو

 تقرط ةمج موم ينتبوان

 هكلهم دنع تماق ةمايقلا تيل

 اوملع دق تافآلا نم ىفصلملا ناك

 و باطخلا نب رمع لاقو :لاق

 ادسحلا تده تسمأ دق روخصلا لثم

 ادلو الو الام هدعب ىرنالف

 ادقف اتيم ىسمأ دق لوسرلا دعب

 ادحأ هب لدعت الف فافعلا فوأ

 هيلع نزحو ي هلل لوسر يکبي هڪ

 اهفانكأ ترطفت ءامسلا تيل

 مهعيج ده سانلا تيأر امل

 ينده كلذ لبق اتوص تعمو

 هنوعدي مهيبن لوح سانلاو

 مهلك ةنيدملا لهأ هكبيلف

 :ةمربش نبا لاق -۷

 ينتيلو ميظعلا رحألا ينونمي

 عملت موجب اهنم ترثانتو

 عمسللا يعنلاب يداني توص

 عطظفم توصو هاعني سابع

 عمدت ءا مهنيعأ نوكبي

 عزحتج ضرأ لكب نوملسلملاو

 ايل الو يلع ال افافك توج

 .!؟كل ءاضأ دق ليبسلاو «كلامو
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 نيينمتملا ةلاسر ٠ لمألا رصقو دهزلا بانك
a 

 :قارولا دومحم دشنأ -۹

 تيللاو فوسلا يف هكالهو ينتيلو فوسب نهترم ءرلا

 توفلا ردابم حارو ادخغف هرمأ ربدت قفرد هلل

 ايش تينمت ام :لاق «نيريس نب دمحم نع ةرسح يبأ نبا نع ٠-
 .يبر هتلأس كاذ نم ءيش يل ضرع اذإ :لاق !؟كلذ فيكو :هل انلق !طق

 لمعتسا نم :لاقي ناك :لاق «يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع ٦١-

 كرت «فوخلا هقلقأ نم :لاقي ناكو .لمعلا ف ثعبني م نملاو فيوستلا

 .ىسعو «فوسو «وجرأ

 .لقعلا صقنت ينامألا :لاق «ةملس يبا نب ءاجر نع 1

 تنك ينا تددول هللاو :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۳

 ينقلخي مل هللا نأ. تددول هلاوو !"ةردم تنك ينأ تددول هللاوو !ةرجش

 تلكث تنك ينا تددول :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 يريسم رس مل ينأو ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع لثم مهلك ةرشع

 .! ترس يذلا

 .سبايلا نيطلا عطق :ردملا )١(

 .لمجلا ةعقو اهروضحو اهجورح يأ (۲)
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 نما ةلاسر لمألا رصقاو دهزلا باتك

 نع تسلح نوكأ نعل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٥-

 دلو لثم ي هللا لوسر نم ةرشع يل نوكي نأ نم يلإ بحأ يريسم

 .!ماشه نب ثراحلا

 ناكو- نادرو نب ىسيعل تلق :لاق «مامه يأ ذوبنم نع -1

 :لاق ‹«ىكبف ؟ايندلا نم كتوهش ةياغ ام :تلقف -اركنم اسفنت سفنتي

 هيف نآرقلا عنص اذام يلق ىلإ رظنأف «يردص نع يل جرفني نأ يهتشأ

 .هسفن جرخت نآلا :لوقأ ىتح قهش ارق اذإ یسیع ناکو . اكن امو

 یب يفتش ام يميل ناعما تلف ل «يرملا اص نع -۷

 ادبأ ةفس هنم عمتجي ال ادامر نوكأ نأ رشب ابأ اي هللاو يهتشأ :لاق مث

 ةاجنلا دارأ اغنإ هنأ تملعو «هللاو يناكبأف :لاق !ةرحآلا يف الو ايندلا يق

 .ةمايقلا موي رسع نم

 ءانباحصأ ضعب ينثدح ءاونلا قرزألا ةيواعم نب دمحم نع <-۸

 ال ىح يكبُأ نأ يهتشأ :لاقف ؟يهتشت ام :يميلسلا ءاطعل تلق :لاق

 هعومد تناكو «راهنلاو ليللا يكبي ناكف :لاق .يكبأ نأ ىلع ردقأ

 .ههحجو ىلع ةلئاس

 . .هتيضق اذإ هقح هتأكنو-«تيدنف ربت نأ لبق اهرشقاذإ ةحرقلا اكن. لاقي (۱)

 .فسي.ام لك نم ةضبقلا يه :ةفس (۲)

- A4۔ ٦- 



 نيبنمتملا ةلاسر لمل رصتو دهزلا باتک

 لدع :لوقي الحجر زيزعلا دبع نب رمع عم“ :لاق «نايفس نع 1٩-

 هنأ هللاو تددو :لاقو رمع یکبف :لاق .ةمألا ىف زيزعلا دبع نب رمع هللاو

 .؟هللا كمحر تلق يذلاب رمعل نمو «تلق امك

 موي ف راصق ىلع ينرقلا سيوأ رم :لاق «هللا دبع يبأ نع ٠-

 هديب سيوأ هل لاقف «ءاملا يف هيذخف لصأ ىلإ مئاق وهو دربلا ديدش

 هل لاقف «ءاملا ق همايق نمو هل ةمحر اهكر حف هدي طسبو «اذكه

 .!قلحت مل ةرجشلا كلت تيل !سيوأ اي :راصقلا

 تم تقلح ذإف !قلحأ مل ينتيل اي :لاق «رانيد نب كلام نع ۷١-

 .!يسفن صالح يف لمعأ تح ترمع اريغص تمأ م ذإ ينتيل ايو «اريغص

 «رانلاو ةنحلا نيب تفقو ول :لاق بل نافع نب نامثع نع ۷۲

 نأ ترتحال ءريصأ نيرادلا يأ ىلإ ريحأ وأ ادامر ريصأ نأ نیب تریخف

 .ادامر نوکآ

 «لحر هعمو اسلاح هه رمع نبا ناك :لاق «يرهزلا نع -۴۳

 دحأ لثم يل نأ تددو ينكل :4ل رمع نبا لاق .لعفأ ال :لاق .هنمت :لاقف

 .هتاكز يدؤأو هددع يصحأ ءابهذ

 يل نا ينرسي ي ام :لوقي رانید نب كلام تعم :لاق « مزح نع -4

-A4V ۔- 



 نيينمنملا ةلاسر لالا وس رصتو و دهزلا ب باتک

 نم يل نأ ينرسي امو :لاق .ةاونب :لاق امرو ةرعبب ناسارح ىلإ رسحجلا نم

 نإ هللاو :لوقيف انيلع لبقي مث ءةاونب :لاق ارو «ةرعبب "”ةلبألا ىلإ ليجلا

 .يقشل ينإ ءاذه مكتدرأ امنإ تنك

 ام :لوقي ةرم ريغ دحاولا دبع تعم :لاق «دايز نب ذاعم نع ٥-

 .نيسلفب ةرمثلاو لاومألا نم ةرصبلا توح ام عيمج يل نأ ينرسي

 كل نأ كرسي :روصنم نب رشبل لاق هنأ ؛يرفصعلا نايفس نع ٦-

 .!كلذ نم يلإ بحأ -هينيع ىلإ راشأو- "اردنت نفل :لاقف ؟فلأ ةئام

 يميلسلا ءاطع ىلع انلخد :لاق «يبسارلا عادو نب ىجرم نع -۷

 تقرح كنأ كرسيأ !ءاطع اي :انضعب هل لاقف «هل ردق تحت دقوي وهو

 مث ءاهب تقرح ينأ تددول هللاوف ؟ينوقدصتو :لاق ؟ثعبت ملو رانلا هذهب

 .!ثعبأ م ينأو «تقرحأ مث «تحرحأ مث «تقرحأ مث «تحرحأ

 لهأ لضفأ نم ناكو- دوسألا جاجح نع ةدابع نب حور نع -۸

 نيريس نبا عروو «نسحلا دهزب ينأ تيل :لاقف لحر ىنمت :لاق -هنامز

 رسحلا نوديري امنإف ءيش ىلإ هوفيضي ملو رسحلا مويو رسحلا اولاق اذإ ميجلا رسكب :رسجلا (۱)

 ةرصبلا برق ةدلب يهو :ةلبألا .ةريحلا برق سرفلاو نيملسملا نيب ةعقولا هيف تناك يذلا

 نئادملا تحت دادغب لامعأ نم ةيرق :ليحلا .ةيلاحلا راشعلا عضوم يف بّرعلا طش ىلع عقت

 .ليكلا اهنومسي نيرارز دعب

 .اطقست يأ :اردنت (۲)

- AAA - 



 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو دمزلا بانک

 .!سيق دبع نب رماع ةدابعو «بيسملا نب ديعس هقفو

 هذه ي اورظنف :لاق .هظفحأ ال ءيشب افرطم ركذو :حور لاق

 .نسحلا يف ةلماك اهلك اهودحوف «لاصخلا

 عمسف :لاق «دجسملا نسحلا لحد :لاق «ناسح نب ماشه نع -۹

 .اهدقع يف مصتخت فيقث :اولاقف ؟تاوصألا هذه ام :لاقف اتاوصأ

 بارت نم ""لیبز لث. یطعی لک ةدقع لک يل نأ ينرسي ام :لاقف

 يب دم فصن ايندلا يق يتوق امنإ :لاق «دايز يأ نب دايز نع -۰

 تددول هللاو «يسأر نكأ ام يتيب امنإو «يتروع رتس ام يسابل امنإو «مويلا

 .!رانلاب بذعأ الو ةرحآلا نم ينام هنأ

 تضرع اهريفاذحجب ايندلا نأ ول :لاق «ضايع نب ليضفلا نع ١-

 مكدحأ رذقتي امك اهرذقتأ تنكل ؛ةرحآلا يف اهب بساحأ ال الالح يلع

 .هبوث بيصت نأ اهب رم اذإ ةفيجلا

 ام اهيف ترصف رانلا ينلحدأ ول هتزعو :لاق «ليضفلا نع -۲

e تس 3 

 ىرأف تومأ نأ نیب تريح ول :لاق ‹«ضايع نب ليضفلا نع -۴۳

 .لام وأ عاتمو أ راقع وأ ةعيض نم ناسنإلا هكلتم ام يهو :اهدقع (۱)

 .بارحلا :ليبنزلاو ليبزلا (۲)

-۸۹۹ 



 نيينمتملا ةلاسر لالا رلود < باتک

 ابلك نوكأ نأ نيبو ءةنجلا لحدأ مث باسحلاو ثعبلاو اهلاوهأو ةمايقلا

 نوكأ نأ ترتخال ؛ابارت ريصأ مث تومأ ىتح يرمع بالكلا عم شيعأف

 ءاهلهأل ةنمطا اعينه ءراتلا الو ةنملا ىرأ الو ابارت ريصأ مث تومأ تح ابلك

 .!؟اهاوهأ الو ةمايقلا ىرأ ال سيلا

 يجابتلا هللا دبع ابأ تعمم :لاق «يراوحلا يبأ نب دمحأ نع ٤-

 ملعي يلثم ليلذ ديبعل حيبق :تلق ؟ةحرابلا تلق ءيش يأ يردت :لوقي

 موي ذنم يلع تضرع ايندلا نأ ول ملعتل كنأ !ملعي ال ام كلثم اميظع

 نأ نيبو ةمايقلا موي هنع لأسأ ال الالح اهيف معنتأ نفت نأ ىلإ تقلح

 امأ :لاق مث :دمحأ لاق !ةعاسلا يسفن جرخت نأ ترتحال ‹«يسفن جرخت

 .!ىحجسلملا

 يضر ركب يبأ ردص يق ةرعش ينا تددو :لاق ي رمع نع ٩-

 .!امهنع هللا

 .!دلط ركب ابأ ىرأ ثيح ةنحلا نم ينأ تددول :لاق يلط رمع نع -۷

 يضر ركب يبأ ردص يف ةرعش ينأ تددول :لاق ف رمع نع -۸

 .!امهنع هللا

 ۔ ٩۰۰



 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 هنآ تیل :لوق يمايلا ةحلط ناک ک لاق «لوغم نا كلام نع >

 ۱اس تدهش

 يف ينريخي نأب ينربخي يبر نم تآ ناتا ول :لاق «فرطم نع -۰

 .!ابارت ريصأ نأ ترتحال ؛ابارت ريصأ نأ نيبو رانلا يف وأ انأ ةنحلا

 موي لاوهأ موي تاذ ركذ 4 قيدصلا ركب ابأ نأ ؛ءاطع نع -۹۱

 ‹تفلزأ اذإ ةنحجلاو «تبصن اذإ نيزاوملا ركذ ىح ءاهيف ركفو «ةمايقلا

 لابحلا فسنو «تاومسلا يطو «ةكئاللا فوفصو «تزربأ نيح رانلاو

 نم ارضخ تنك ينأ تددو :لاقف «بكاوكلا راغتناو ‹«سمشلا ريوكتو

 :تلواف 6 ينال كلذ ركذف !يلكأتف ةميهب يلع يأت ؛رضخلا هذه

 2 نمرل] 4 ˆ اتنج هنر ماقم فاخ ر ملو

 ةرحش ىلع اعقاو ارتاط هه ركب وبأ رصبأ :لاق «نسحلا نع ۲

 ةرمث ينأ تددو «رجشلا ىلع عقتو «رمثلا لكأت !رئاط اي كل ىبوط :لاقف

 .ثعشألا نبا اهيف مزهف جاجحلاو ثعشألا نبا نيب محامحلا ريد ةعقو )١(
 بذوش نبا لاق :ريثك نبا لاق ۳٠۷/١ ةمظعلا يف خيشلا وبأو متاح يبأ نبا هجرحأ (۲)

 هدنسب متاح يبأ نبا نع لقن مث- قيدصلا ركب يأ يف ةيآلا هذه تلزن :يناسارخلا ءاطعو
 قم -هللا لضأ يلعل رانلاب ينوقرحأ :لاق يذلا يف تلزن اهنأ :سيق نب ةيطع ىلإ

 .هريغو سابع نبا لاق امك ةماع ةيآلا هذه نأ حيحصلاو

 ۔ ۹٩-



 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو ده هزلا باتک

 .اودج مهتاف املف ءاونمتو اونمت :لاق نسحلا نع ينغلبو :لاق !ريطلا اهرعبي

 ترج ال لق ءداسیر نب ریش ن کلا دبع نی اس نک

 انل لوقت تنك كنإ !هاتبأ اي :هنبا هل لاق 4ط ةافولا صاعلا نب ورمع

 ا ام ل یس يج نرل لورا نع القاع الحر شا تلک یل

 يف ينج نأكل هللاو !ينب اي :لاق ؟توملا يل فصف «لحرلا كلذ تنأو

 نم هب رجي كوش نصغ نأكو «"ةربإ مس نم سفنتأ ينأكو تخت
 :لاق مث !يتماه ىلا يمدق

 الوعولا ىعرأ لابجملا لالق يف يل ادب دق ام لبق تنك ينتيل

 ا ملا نيردب ءامإلا ينتكرع اضيح تنك ينتيل هللاو

 تفقو مث نآرقلا ت رق ينأ تددو :لاق «يروثلا نايفس نع ٤-

 .كلذ لاق الإ هاضرأ ادحأ رأ ملف

 يل ال رمألا اذه نم تلفأ ينا تددو :لاق «يروثلا نايفس نع ٥-

 .يلع الو

 .برعلا هب تملکت دقو يسراف بايثلا هيف ناصت ءاعو :تحتلا )١(

 .ةربإ بقث نم يأ :ةربإ مس (۲)

 «مدق اذإ رجش وأ ضمه نم ماطح لكو شيشحلا سيبي :نيردلا .كلدلا :كيرعلا )٤(
 .تابن :رحذإلاو

 ۲ -۔



 نيينمنملا ةلاسر لالا رس رصقو و دهزلا باتک

 لئ يبلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ؛ريبزلا نب ةورع نع ٦-

 نامثع نأش نم ناک يذلا لبق ايسنم ايسن تنك ينتيل اي :لوقت تناك

 ءهلثم ينم كهتنا الإ طق رمأ نامثع نم كهتني نأ تببحأ ام هللاو 4ظ

 .!تلتقل هلتق تببحأ ول یټح

 ينأطبتساف 4 يلع ىلع تلحد :لاق «درص نب نامیلس نع -۷

 لعجف «برحلا لوطب هدعأ تلعجف "نيطب طوشلا نإ :تلقف «هبرح ف

 ال :لاقف هل كلذ تركذف د يلع نب نسحلا تيقلف «هؤوسي كلذ

 لاحرلا نم اهذخأم فويسلا تذحأ نيح هتيأر دقلف «هنم كلذ كنرغي

 .!ةنس نيرشعب مويلا اذه لبق تم ينتيل !نسح اي :لوقي انوغب نم نوغبي

 «لمجلا موي ةحلط سلجأ 4ظ ايلع نأ ؛فرصم نب ةحلط نع -۹۸

 ينأ تددو :لاقف نسحلا ىلإ تفتلا مث «ههجو نع بارتلا حسم لعجف

 .!اذکو اذکب مويلا اذه لبق تم

 فارش ټ دیص ریطب ط ر هللا دبع يت :لاق «يئاطلا ةسدع نع -۹

 قح «ينملكي الو ارشب ملك ال ءريطلا اذه ديص ثيحب ينأ تددول :لاقف

 ل هللا یقلأ

 يق نوكي اناسنإ يل نأ تددول هللاو :لاق هل هط ةفيذح نع ٠-

 .تطرف ام هيف كردتسأ نأ نكعمي ليوط نامزلا نأ يأ «ديعبلا :نيطبلا )١(

 - ۳ -۔



 لمألا ر رصقو هو دهزلا باتك

 .كبك هللاب قحلأ تح دحأ يلع لحدي الف ءاباب يلع قلغأ مث « يلام

 دشنأ :ايندلا نبا لاق ١-

 ىنعأف املاع تنك نإ حاص

 يسأر قرافم نع بيشلا فرصي

 نب ديز نب ةداوسل هيلع هتأرقو يأ ين

 دیزی موی لک بیشلاو فیک

 ديلولا اهنم بيشي تانهو

 ديمع نم داؤفلاف قمل

 دوس ديقانعلا لثم تاكلاح

 ديهستلا رشكيو تارسح

 دوجوم دلاتو فيرط نم

 تلأس ام :لوقي يئاطلا دواد ناك :لاق «ميلس نب رهطم نع - ۲

 ريصأو رانلا نم وجنأ فأ تددولو «هنم يحتسم انأو الإ طق ةنجملا هللا

 .بونذلا نم فرتقن ام ةرثكل ةايحلا انللم دق :لوقي ناكو .ادامر

 نايفس يديب ذحأ :لاق «لهلهم يبأ ةقدص نب ديعس نع -۳

 -4-۔



 نيينمتملا ةلاسر لمألا وصقاو دهزلا باتك

 «سانلا قيرط نع ةيحان انلزتعاف “«نابحجا ىلإ ينجرحأف اموي يروشلا

 ملعلا اذه نم تبتك نكأ م ينأ تددو !لهلهم ابأ اي :لاق مل ىكبف

 !لهلهم ابا ای :لاق مث «یکب مت :لاق .هنم لحرلل دب ال ام الإ ادحاو افرح

 هب قطني م نإو توملا ىنمعي مويلا يبلقف «توملا هركأ مويلا لبق تنك دق

 .مهداسفو سانلا ريغتل :لاق ؟كاذ مو :تلق ة .يناسل

 نيتايل :لاق هلظ ةريره يبأ نع اص يبأ نع شمعألا نع ٤ ٠٠١-

 ىفمتيو «ةبادلا غرمتت امك هيلع غرمتي ربقلا لحرلا يتأي نامز سانلا ىلع

 ركذف ميهاربإل ثيدحلا اذه تركذف :شمعألا لاق «هبحاص نوكي نأ

 .لحو زع هللا ءاقلل بح هب سيل :هيف يندازو هلثم هظ هللا دبع نع

 نأ تددول :لوقي يروثلا نايفس تعم :لاق «فاعملا نع-٠

 اذه !هللا دبع ابأ اي :تلقف !يردص نم خسن يردص يق ثيدح لك

 :لاق ؟كردص نم خسني نأ ىنمتت «ةحضاولا ةنسلا هذهو «حيحصلا ملعلا

 «هتسلج سلحج لك نع لأسأ ىتح ةمايقلا موي فقوأ نأ ديرتأ !تكسا

 .؟هب تدر ءيش يأ :هتثدح ثیدح لک نعو

 نمؤملا ىنمتي ال» :لاق بي يبلا نع لف كلام نب سنأ نع ٠٠١-

 ةايحلا تناك ام ينيحأ مهللا :لقيلف العاف دب ال ناك نإف ءهباصأ رض نم تولا

 .ةربقملا يأ :نابجلا )١(

- ۰۵ _ 



 نيينمنملا ةلاسر لمألا رصتو دهزبا بت

 . يل اريخ ةافولا تناك اذإ ينفوتو «يل اريخ

 الإ توملا دحأ نمتي ال» :# هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع - ۷

 ."(هلمعب قثو نم

 :لحر لاقف بلڪ رمع نبا دنع انک :لاق «هیبأ نع سوباق نع - ۸

 هللا لس نكلو «تيم كنإ :لاقو هه رمع نبا هرهتناو هربزف !ينتمأ مهللا
 .ةيفاعلا

 ل تماصلا نب هللا دبع عم انك :لاق «لاله نب ديمح نع -۹

 مهئاشع نم اوباصأف يلهأ تيتأ اذإ ينتيل :لاقف «عماحجلا دجسم يف

 اذه ىنمت ملو :موقلا نم لئاق لاقف !ىتوم اوحبصأ ؛مهبارش نم اوبرشو
 ام ينكر دي نأ فاحأ ينكلو «ىلب :لاق ؟لاملا نم اينغ تسلا ؟كلهأل

 نوكي -كلحأ رحأ نإ- يحأ نبا كشوي :لاق هه رذ وبأ يل لاق

 يخ نبا كشويو «تيب بر مهلك «ةرشع يبأ نم طبغأ “"”ذاحلا فيفخل ا

 ۲٠٠٤/٤. ملسمو ۲۱٤٩/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۱)

 ةعيم نبا هيف :يمثيملا لاق ٠٠١/۲ دمحأ دنع ةريره يبأ نع الوصوم ءاحو «لسرم هدانسإ (۲)

 ديز نب رباح نعو .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «قثو دقو فعض هيفو سلدم وهو
 :يمثيملا لاق يناربطلا هحرخأ «ةسبنع نب ورمع نعو ۳۷۷/١ هدنسم يف عيبرلا هجرحأ

 ريبكلا يف يناربطلاو ٠٠٠/۳ مكاحلا هجرحأ يرافغلا مكحلا نعو .مهفرعأ مل ةعامج هيف

 .تاقث هلاحر ةيقبو هفرعأ م ىلعملا وبأ هيف :يمثيملا لاق ۳

 .لايعلا نم رفظلا ةفح :ذاحلا (۳)

 - ۹ ۔



 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 تنك ينتيل :لوقيف هسأر لحرلا عفريف «ةزانحلا رمت نأ -كلحأ رحأ نإ-

 ام !رذ ابأ اي :تلق ؟رانلا يق مأ ةنحلا يف :يه ام ىلع يردي الف !اهناكم
 .!يحأ نبا اي لحأ :لاق .سانلا بيصي ميظع رش نم الإ اذه

 متي يميلسلا ءاطع تدهش :لاق «ناورم نب دمحم نع -۰

 لوسر نأ انثدح ةداتق نإف «توملا نمتت ال :قرزألا ءاطع هل لاقف «تولا

 دادزي نم ةايحلا ديري امنإ :ءاطع لاقف "(«توملا دحأ نمعي ال» :لاق ييي هللا

 .!؟ةايخلاب عنصي امف ارش دادزی نم امأف ءاریحخ

 ةدع يف ةرم يميلسلا ءاطع تيتأ :لاق «عروم نب ميعن نع-١١

 ىلع مئان «فوص ةبحج يف «نينيعلا '”صمرأ خيش اذإف ءانباحصا نم

 ليو :لوقيو اهيلع "لملمتي لاز ام هللاوف :لاق «هباب يدي نیب ةليمر
 سمشلا ىلإ انرظن ىتح كلذك لاز ام هللاوف !هدلت م ءاطع مأ تيل !ءاطع

 .هانكر تو انمقف ءانلزانم دعب انرکذف «بورغلل تلفط دق

 :تلقف تیم بلکب تررم :لاق «رانید نب كلام نع -۲

 .باسح كيلع سيل «تحرتسا

 ٠١١. مقرب هرظنا «لسرم هدانسإ (۱)

 .نيعلا هب ظفلت ىذق :صمرلا (۲)

 .بلقتي :لملمتي (۳)

 .تلام :تلفط )٤(

 - ۷ ۔



 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 :لاقفاموي رفز نب يلع دنعانك :لاق «ةرامع نع - ۳

 انأو ءرافقلا يف شحولاو «راحبلا يق ناتيحلاو ءءامسلا يف ريطلا تحارتسا

 تيم رام ىلع فقو ضايع نب ليسضف نآ ينغلبو :لاق !يلمعب نهترم
 .یکب مث یکبو !اذه لثم ينتيل :لاقف

 ‹«نينمتملا ةينمأ يق انحبصأ :لاق «يركلا دبع نب خاص نع ٤-

 .ةينمألا نونمتي ليغاشملاو ءانتيفاع لثم يف مهنأ نونمتي ىتوملا

 ام رانلا لهأ نم كنإ يل ليق ول :لاق «نايح نب مره نع ٠-

 ؟تلعف الأ ؟تعنص الأ :لوقت «يسفن ينمولت المل ؛لمعلا تكر ت

 اذإف ءاطئاح يلف قيدصلا ركب وبأ لحد :لاق 4ط داعم نع ١-

 لكأت «ريط اي كل ىبوط :لاق مث ءادعصلا سفنتف «ةرجش لظ يف يسبدب

 ركب ابا تيل اي «باسح ريغ ىلإ ريصتو «رجشلاب لظتستو «رمثلا نم
 .!كلثم

 ةرامإلا نم وجنأ ينأ تددول :لاق به باطخلا نب رمع نع -۷

 .يلع الو يل ال افافک

 يشاقرلا ديزيو «يبأ جح :لاق «دمصلا دبع نب مثيهلا نع -۸

 لوأ نم محملا يف وهو انأ تبكر امير :يبأ لاقف «ةكم ىلإ ”هلداعي

 .هيف ديزيل الدع نوكيل جدوملا نم رحآلا بناجلا هبک ري يأ :هلداعی (۱)

- °۸ - 



 نيينمتملا ةلاسر ۰ لمألا رصقو دهزلا باتك

 ءاروثنم ءابه ريصت !لبح اي :لوقيف لبحلاب رميف "«ةمتعلا انيلص اذإ ليللا

 امف ‹«يكبي مث :لاق ؛باسحلا ديزي ىلع یقبیو ءاذک ریصتو ءاذک ریصتو

 .رجفلا علطي ىتحب هءاكب دقفأ

 ول :لوقي يبا ناك :لاق «ملسأ نب ديز نب نمهحرلا دبع نع -۹

 ال نأ ترتحال ؛اهيلع انأ يتلا يلاح نيبو ايش نوكأ ال نأ نیب تريح

 .ةمايقلا موي باسحلل ضرعتأ الو ايش تنك نوكأ

 يق دواد نب هللا دبع ىلع تلحد :لاق «ثراحلا نب رشب نع -۰

 نيب تريح ول :طئاحلا ىلإ هيديب رو لوقي لعجف «هيف تام يذلا هضرم

 نبل نوکآ نآ ترتحال ؛طئاحلا اذه نم ةنبل نوكأ نأ نيبو ةنجلا لوحد

 .!؟ةنحللا انآ لحدأ قم «هنم

 انصغ تنك ينأ تددول :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ١-

 .!-لمحلا موي ىنعت- رمألا اذه يف رسا م ينأو ابطر

 ىمر متغا اذإ يروثلا نايفس ناك :لاق «قازرلا دبع نع ٣-

 ؟توملا ىنمتي تي ادحأ يردتأ !ةيمأ ابأ اي :هل لاقف :لاق ‹«بیهو دنع هسفنب

 !تم ين تددول هللاوف انا امأ :نايفس هل لاق .الف انأ امأ :بيهو لاق

 يک

 .جدوها يآ :لمحملا )۱(

 .ءاشعلا يأ :ةمتعلا (۲)

 - ۹۹ ۔



 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو و دهزلا بات

 دعب نوؤار متنأام نوملعت ول :لاق هل ض ءادردلا يبأ نع -۳

 الو «ةوهش ىلع ابارش متبرش الو «ةوهش ىلع اماعط متلكأ امل ؛تولا
 مكر ودص نوبرضت ديعصلا ىلإ متحرخلو «هيف نونكست اتيب متلحخد

 .!لكؤت مث «دضعت ةرجش ينا تددولو «مکسفنا یلع نوکبتو

 ىلع اعقاو ارئاط لف ركب وبأ ىأر :لاق .كاحضلا نع ٤١-

 يب رم قيرطلا بناجب ةرجش ينأ تددول «هديب يسفن يذلاو :لاقف ةرجش

 .!بساحأ الو ثعبأ ال ؛ يناقلأ مث ينكالف هيفب ينذحأف ريعب

 ام نمناک تدك اذ تح «يلهأ ينابر شبك ينأ تددول :ه4ط رمع لاقو

 يفصنو ءاوش يفصن اولعحف «ينوجذف ءهنوبحب نم ضعب مهراز «نوکی
 .!ارشب نكأ ملو ءافل ترص ينأ ءاديدق

 هلظ قيدصلا ركب ابأ نأ ؛ةرفغ ىلوم هللا دبع نب رمع نع -

 باسح ال !كمعنأ ام ريط اي :لاقف ةرجش ىلع عقيو ريطي اريط ىأر

 .!هتيل كلثم ينتيل اي «باذع الو كيلع

 ةعاسلا موقت ال» لاق 46 هلل لوسر نآ + ا ةريره يبأ نع ٠-

 "ذه ناكم هتيل اي :لوقيف لجرلا ربقب لجولا رمي ىح

 .ةئيفل ةمحللا كلت مساو «هنع هم ضعب تذحأ اذإ مظعلا تأفل نم :ءافللا )١(

 ۲۲۳۱/٤. ملسمو ۲٦۰٤/٦ يراحبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 - ۹۰ ۔



 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو و دهزلا باتك

 ةعاسلا موقت ال» :ب هللا لوسر لاق :لاق هلط ةريره يأ نع -۷

 .(!كناكم تنك ينتيل اي :لوقيو هلجرب هزكليف «هيخأ ربقب لجرلا رمي تح

 هترضح نیح رون نب قیقش لاق :لاق «دیزی نب دیعس نع ۸

 دق قحو «هانققح دق لطاب نم مك «هموق ديس نكي م هتيل :ةافولا

 . !هانلطبأ

 يت اسلاج تنك :لاق يبا ينثدح دوسألا يبأ نب ةداوس نع -۹

 نامثع اوركذف «ةباحس هب ترم ذإ هلظ د ةركب يبأ ىلإ سلاح انأو «دجسلملا

 ىلإ عقأف «ةباحسلا هذه يف نوكأ نأل :هلظ ةركب وبأ لاقف 4ظ د نافع نبا

 .ةملكب نامثع مد يق تعرش نوكأ نأ نم يلإ بحأ ‹عطقنأف «ضرألا

 لوسر لحد :تلاق ءاهنع هللا يضر سابع نب لضفلا مأ نع-٠

 نم هيف وه يذلل توملا ىنمتي «كاش وهو هه سابعلا همع ىلع ب هلل
 نمت ال» :لاق مث سابعلا ردص ىلع هديب ل هللا لوسر برضف «هضرم

 قبت نإو «كل اريخ كلذ نوكي اريخ ددزت قبت نإ كناإف !هللا لوسر مع اي توما

 .'«كل اریخ كلذ نوكي ءيش نم بتعتستف

 مكاحلاو ۲۸/٠١ ريبكلا يف يناررطلاو ٠٠۳/١١ ىلعي وبأو ۳۳۹/۹ دما هجر خا (۱)

 ىلع يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ١

 يه تناك نإف «ثراحلا تنب دنه ريغ «حيحصلا لاحر دمحأ لاحر :يمثيملا لاق .كلذ

 :تلق .اهفرعأ ملف ةيمعثخلا تناك نإو ‹«حيحصلا يق اهب جتحا دقف ةيسرافلا وأ ةيشرقلا
 ڪک

 ۔ ۹1۱٩ -



 نيينمنملا ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا بانك

 ايندلا رمأ نم اثيش نمتي لحرلا عم اذإ ناك هنأ ؛دمحم نع ١-

 و{ :هنم مکل ریخ وه ام ىلع مکلدو اذه نع هللا مکاهن دق :لاق
 و

 .ةيآلا رحآ لل اسا 4 ر عب ىلع ہکضقعب هب هللا لصف ام اونمتت

 تنعط الو «مهسب تيمر امف -محامجلا ينعي- اهتدهش :لوقي -فرصم

 ۾ ينأو «بكنملا نم تطقس هذه نأ تددوو ‹فيسب تبرض الو ‹«حمرب

 .هبكنم ىلإ نايفس راشأو !اهدهشأ

 يف اهن ر :ک هللا لوسر لاق :لاق بط د سابع نبا نع -_~-۳

 ۲٠ :كللاإ 4 لا ةا ا ےک ست { :يتمأ نم نمؤم لک بلق

 «ديدح نم زيح يف ينأ تددول :لاق «يدسألا ريدح نب دايز نع ٤-

 ك هللا ىقلأ تح «ينوملكي الو سانلا ملكأ ال «ينحلصي ام يعمو

 .شيرلا يبكنم يق ريط ينأ تددو :لاق هلت و هللا دبع نع ٥-

 ا چ

 لاقو نابح نبا اهقثوو احرح اهيف ركذي ملو « يناربطلا دنع ءاج امك ةيمعثخلا يه دنه

 .ملعأ هللاو .ةلوبقم :ظفاحلا

 حيحص نييناميلا دنع دنس اذه :مكاحلا لاق ۲٤۲۲/۱۱ يناربطلاو ۱ مكاحلا هجرخأ )١(
 نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هيف :يمثيهلا لاق .هاو صفح :هلوقب يبهذلا هبقعتو .هاجرخب ملو

 . بیرغ نسح ثٹیدح :رجح نبا ظفاحلا لاق.فيعض وهو

 .شاعملا رمأ نم ينحلصي ام يعمو ديدحلاب طاح ناکم يأ (۲)

-۹1۲ - 



 نيينمتملا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 :تم دق نوكأ نأ تببحأل ثالث الول :لاق لظ هلک رمع نع -

 مالكلا بيط نوطقتلي اماوقأ سلاح وأ ءادحاس هلل ينيبج عضأ نأ الول

 نوكأ نأ تببحأل ؛ هللا ليبس يف نوكأ وأ ءرسبلاو رمتلا بيط طققلي امك

 .!تم دق

 ام يل نأ ول :نعط نيح لاق لڪ رمع نأ ؛يظ رمع نبا نع -۷

 .!علطملا لوه نم هب تيدتفال ضرألا يف

 لاقام يردتأ :4لظ رمع نبا يل لاق :لاق هل ةدرب يأ نع -۸

 عم كتبحص كل ملس هنأ كرسيأ :لاق :لاق ؟لاق ام :تلق ؟كيبأل يأ

 ‹ينرسي ام ءال :لاق ؟افافك اذه كلمع نم تلفنا كنأو لي هللا لوسر

 مهب تحتتفاو «نآرقلا مهتأرقأو «مهترصبف نيدلا ف ةامع اموق تيتأ

 5 هللا لوسر عم يتبحص يل ملس هنأ تددول هللاو ينكل :يبأ لاق .ضرألا

 ناك هللاو كابأ نإ :ه ةدرب وبأ لاقف !افافك اذه يلمع نم تلفنا ينأو

 .!يبأ نم اريح

 دقل :فرصم نب ةحلط لاق :لاق «بانج يبا نع نايفس نع -۹

 الو حمرب تنعط الو مهسب تيمر امف -محامحلا لاتق ينعي- اهتدهش

 لإ نايفس راشو - انهه نم تعطق يدي نأ تددولو «فيسب تبرض
 .!مهدهشأ مل أو -هبكنم

 اميأ :يل ليقف «رانلاو ةنحلا نيب تفقو ول :لاق «فرطم نع ٠-

 - ۳ ۔



 ؟ادماه ادامر نوكت وأ «كراد نوكت امهيأ كريحأ نأ «كيلإ بحأ

 .ادماه ادامر نوكأ نأ ترتحا

 ءام بلطف «يمأب درص نب ناميلس رم :لاق «ةديبع يبأ نع ١-
 .مولظم هللاو انأ :لوقي دولجم لحرب اورمف «ءاع ةيراحلا هتتأف «هب اضوتيل
 .توملا ىنمتي كحوز ناك اذه لثمل !هذه اي :لاقف

 ۾ كنأ ول كل يغبني :لاق «يشعرملا ةداتق نب ةفيذح نع - ۲

 .قلخت مل كنأ ىنمت نأ نيع ةفرط هللا صعت

 هلهأل كط هللا دبع ىنمت :لاق «ينادمهلا ةرم نب ورمع نع- ٣

 ينأ ول :لاقف ؟كسفنل تينمت ملف «كلهأل تينمت :هل ليقف «توملا هسفنلو
 .ةنس نيرشع ركذف .شيعأ نأ تينمتل هذه مكلاح ىلع نوقبت مكن ملعأ

 نأ :يئاعد يف وأ يئاعد نم ناک :لاق «يروثشلا نايفس نع - ٤

 .!ناك دق هنأ تددوف مويلا امأف «ةأاجف تومأ ال

 قوشأ اهنطب يف نم ىلإ انأل :لاق «يدراطعلا ءاحر يبأ نع ٥-

 .!اهرهظ ىلع نم ىلإ ينم

 ةنجلا لهأ لخد اذإ» :لاق كيب يبنلا نع هه كلام نب سنأ نع - ٠

 كلزام فيك :هل لاقيف ءةنجلا لهأ نم لجرب يعد ءرانلا رانلا لهأو ءةنجلا

 :لوقیف ؟ائیش ینمتت له :هل لاقیف .لیقم رخو لزام ريخ :لوقیف ؟كليقمو

 -۹ 4 -۔



 نيينمتملا لاسر لمألا ر رصقو ا بانک

 م !ةداهشلا لضف نم ىري امل ؛كليبس يف لتقأف ايندلا ىلإ درأ نأ ىنمتأ معن

 :لوقيف ؟كليقمو كلزام تدجو فيك :هل لاقيف «رانلا لهأ نم لجرب ىعدي

 ؟۾ :لاقيف .معن :لوقيف ؟ءيشب يدتفت له :هل لاقيف .ليقم رشو لزام رش

 !لعفت ملف اذه نم لقأ تلئس دق «تبذك :هل لاقيف .ابهذ ضرألا ءلمب :لوقيف

 انلا ىلإ اذهو ءةنجلا اذه دريف

 ةمقلع يبأ نب عفان ىلع لحد هنأ ؛دلاخ نب ةمركع نع- ۷

 هل لاقف ءالیقث هآرف «ضیرم وهو هداع هنأو -ةكع ريما وهو- ينانكلا

 رمأ امك هيف صوأف ءالام كل لع هللا نإف «هركذ رثكأو هللا قتا :ةمركع

 هل تلق املف .هللا ليبس يقو نيكسملاو محرلا اذ بيصي هنإف ءب هللا

 ابأ اي :لاقف يلع لبقأ مث «ةعاس ثبلف «رادجلا ىلإ ههجوب ىلو «كاذ

 نم نالف ينبل اکو لم ادبع تنک ينا تددولو «لوقت ام رکنا ام !دلاح

 .!طق اعيش لمعلا اذه نم لأ مل ينأو ؛ءاملا مهيقسأ «ةنانك

 :لوقي ل هللا لوسر تعم :لاق هه دوعسم نبا نع - ۸

 "«اهوقفانم ةليبق لك دوست ىتح ةعاسلا موقت ال»

 .نامزلا كلذ لبق تومأ نأ تيهتشا كلذلف

 . مقرب هجيرخت قبس (۱)

 هيفو ةصق هيفو ۷/٠١ يناربطلاو ۲٠٠/٤ رازبلا هاور ۷ عمحجملا يف يمثيملا لاق (۲)

 .كورتم وهو سيق نب نيسح

 - 40 ۔



 نيينمتملا ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا باتک

 باحصأ نم لحجر رصب بهذ :لاق دمحم نب مساقلا نع - ۹

 امهب رظنأل اهديرأ تنك اغنإ :مم لاقف «هنوزعی هباحصأ هاتأف ي ىبلا

 امهب ام نأ ىنرسي امف ب هيبن قل هللا ضبق ذإ امأف ءَ هللا لوسر ىلإ

 .'”ةلابت ءابظ نم يبظب

 نبا اي كشوي :لاق هظ رذ ابأ نأ ؛تماصلا نب هللا دبع نع ٠-

 ىلع ينتيل اي :لئاقلا لوقيف «موقلا ىلع اهب رمي ةزانجلا ىرت نأ يحأ

 كلذ :تلق .ناك ام ىلع :لاق ؟ناك ام يردت ال كنإ :لوقيف !كداوعأ
 .!ميظع ميظع ميظع !يحأ نبا اي لجأ :لاق !؟ميظع ءالب نم

 مكدحأ ىنمت اذإ» : هللا لوسر لاق :لاق بط ةريره يبا نع -۱
 "«هتینم نم هل هللا بتکی ام يردي ال هناف «ینمتی ام رظنیلف

 :لقف هتيطعأف اعيش تينمت اذإ :لاق «فرصم نب ةحلط نع -۲

 .!ةنحلا هللا لأسأ

 ‹«ليقث انل بحاص ىلع انلخد :لاق «دیز نب دحاولا دبع نع - ۴۳

 .ةبصحخ نميلاب ةدلب :ةلابت )١(

 يذمرتلاو )۷۹٤( بدألا يق يراخبلاو ٠١۷/۲ دمحأو )۲۳١١( يسلايطلا هجرحأ (۲)
 بعشلا يف يقهيبلاو ٥6 لماكلا ف يدع نباو ۰ ىلعي وبأو )۳٠۰١(

 لاحر هلاجر دمحأ دانسإ :يمشيملا لاقو .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ٥
 .يطويسلا هنسح و .حيحصلا

 ۔ ۹٩٦ -



 نيينمنملا ةلاسر لمألا ر رصتو دهزلا باتك

 هيلع نوه مهللا :انلقف «ةرجنحلا يف -ىرن اميف- هسفن تراص دق

 اهنأ تددول هللاو «متلق ام تعمم دق :لاقف ءةقافإ قافأف !توملا تاركس

 .!هب رشبأ ام يردأ ال «ادبأ انهه تيقب

 !اونت :اموي بل باطخلا نب رمع لاق :لاق ل هل رمع نبا نع - ٤

 ءلم نوكي نأ ىنمتأ :لاق !نينمؤملا ريمأ اي تنأ نمت :اولاقف «نونمتی اولعجف

 نل حارجلا نب ةديبع يبأ لثم الاجر رادلا اذه

 وي هڪ يلع نع تفلخت تنك :لاق «درص نب نامیلس نع ٥-

 ال :لاقف «هيلإ ترذتعاو «هتملكف ك يلع نب نسحلا تيتأف «لمجلا

 تام هنأ كوبأ دو :لاقف هيلإ تفتلاف ءاننيب ىرشبلاو هتيأر دق دقلف «كنلوهي

 .!اماع نيرشعب مويلا اذه لبق

 لج تنك ينا تددو :لاق هل باطخلا نب رمع نع - ٠١

 يلهأل اشبك تنك ينا تددو :كلام نب فوع لاقو !ينوقرحأف يلهأل

 .!يمڂل اولكأو ينووشف ينوحبذف

 .ريثك سان "نم يف متحبصأ :لاق «مزاح بأ نع - ۱۷

 مهنأ نونمتي مهلعج يذلا هلل دمحلا :لاق هلظ ءادردلا يبأ نع -۸

 .رعبلا :ةلخجلا )١(

 .لحرلا ىنمتي ام وهو ةينم عمج :ىنم (۲)

 - ۹۷ ۔



 لمألا و رصقو ده دهزلا باتک

 انناوخإ انفصنأ ام ؛توملا دنع مهلثم انأ ىنمتن الو «توملا دنع انلثم

 .!ايندلا ىلع اننوداعيو نيدلا ىلع اننوبحي «ءاينغألا

 .!فافكلا

£ © 8 $ $ # $ 

 نيينمتمل ملا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمح انيبن ىلع هتاواصو

- ۹1۸ - 







 مايآلاو يلايللا مالك ةلاسر لمألا ر رصتقو دهزلا بانک

 مايألاو يلايللا مالك ةلاسر

 الإ طق سش تعلط ام» :لاق كلب يبنلا نع هلظ ءادردلا يبأ نع ١-

 اهيأ اي :نيلقثلا ريغ ضرألا ىلع نم ناعمسيل امهنإ «نايداني ناکلم اهیتبنجب

 طق سش تبرغ امو .یھأو رثک امن ریخ یفکو لق ام نإ (مکبر لإ ملھ !سانلا

 مهللا :نيلقنلا ريغ ضرألا ىلع نم ناعمسيل امهنإ «نايداني ناكلم اهيتبجب الإ

 .(افلت كسممل لجعو ءافلخ قفنمل لجع

 حابص نم ام» :ئ هللا لوسر لاق :لاق هظ ماوعلا نب ريبزلا نع -۲

 3 «سودقلا اوحبس !قئالخلا اهيأ :خرصي خراص الإ دابعلا حبصي

 ةقدص هيف هللو الإ ةليل الو موي نم ام» :لاق كَ يبلا نع هبط رذ يبأ نع ۳

 "(هرکذ همهلی نأ نم لثمب دبع ىلع هللا نم امو «هدابع نم ءاشی نم ىلع اهب نمی

 نابح نبا هححصو ٠٠١/١ ديم نب دبعو ٠۹۷/١ دمحأو (۹۷۹) يسلايطلا هحرحأ )١(

 لاحجر دمحأ لاجر :يمشيملا لاقو .يبهذلا هيلع هرقأو ٤۸۲/۲ مكاحلاو ۸

 .حيحصلا
 لاق ٥٠/٤ يمليدلاو )٥۹( ينسلا نباو ٠٥/۲١ ىلعي وبأو ٥٠۳/١ يذمرتلا هجر (۲)

 .ادج فيعض وهو ديبع نب ىسوم هيفو :يريصوبلاو يمثيملا
 لاق ۲۳٠/۲ داحآلا يف ينابيشلاو ۲٤۳/١ نيحورجا يف متاح وبأو ۳۳۹/۹ رازبلا هجرحا (۳)

 :لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو هريغو متاح وبا هفعض ءاطع نب نيسح هيفو :يمشيملا

 ءادردلا يبأ نع يناربطلا دنع دهاش هلو فعض هدانسإ يف :ظفاحلا لاقو .سلديو ءىطخج

 .اضيأ فعض هدانسإ ينو

 -۔ ۹٩۱۹ -



 ميأتاو يدايللا مالك ةلاسر ليلا رصتو زل فتك

 !ينب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «هيبأ نع ناميلس نب رمتعملا نع -

 .الئاس اهيف دري ال تاعاس هلل نإف !يل رفغا مهللا :كناسل دوع

 يت مكنإ :دعق اذإ لوقي ناك هنأ ؛هلظ دوعسم نب هللا دبع نع ٥-

 «ةتغب يتأي توملاو «ةظوفحم لامعأو ءةصوقنم لاجآ ين راهنلاو ليللا رمن
 دصحبي نأ كشوي ارش عرز نمو «ةبغر دصحي نأ كشوي اريخ عرز نم

 كردي الو «هظحب ءيطب قبسي ال «عرز ام لثم عراز لكلو «ةمادن

 لاف ارش يقو نمو «هاطعأ هللاف اريخ يطعأ نمف «هل ردقي م ام صيرح

 .ةدايز مهتسلاجمو «ةداق ءاملعلاو «ةداس نوقتملا «هاقو

 وهو الإ موي نم سيل :لاق «يمايلا ديبز نب نمحرلا دبع نع ٦-
 ءادبأ كب رمأ نل ينإ !مدآ نبا «ديهش مكيلع انأو «ديدحج موي انا :يداني

 .!ادبأ ايندلا ىلإ يندرت ال مهللا :لاق ىسمأ وه اذإف ءاريخ ف لمعاف

 ثدحأ !مدآ نبا :لوقت الإ ةليل نم ام :لاق «ينهجلا ىسوم نع -۷

 .ادبأ كيلإ دوعأ نل ينإف اريح يڦ

 لوقي الإ ايندلا نم موي ىضم ام :لاق «بشوح نب رهش نع ۸
 ينم ناح دقو ءاديدح مكيلع تمدق يذلا انأ !سانلا اهيأ :هيضم دنع

 ءاسأ ءيسم عيطتسي الو ءاناسحإ يف دادزي نأ نسحم عيطتسي الف «مرصت

 مث .ميقعلا مويلا ينلعجي م يذلا هلل دمحلا «هتءاسإ نم يف بتعتسي نأ

 .كلذ لثم لوقي ليللا نأ ينغلبو :ردب لاق .بهذي

 -۹۲ -۔



 الل يليللا مالک ةلاسر لمألا ر رصقو ده هزل باتک

 تلحد دق !مدآ نبا :لوقي الإ موي نم ام :لاق «دهاحم نع ٩۹-

 ىضقنا اذإف «يق لمعت اذام رظناف «مويلا دعب كيلإ عحرأ نلو مويلا كيلع

 متاخلا كلذ ضفي يذلا وه هللا نوكي ىقح كفي الف هيلع متخي مث «هاوط

 ايندلا نم ينحارأ يذلا هل دمحلا :يضقني نيح مويلا لوقيو «ةمايقلا موي

 .كلذك تلاق الإ سانلا ىلع لحخدت ةليل الو .اهلهأو

 رهدلا :كا ىسيع لاق :لاق ‹يقشمدلا هللا دبع يأ نع ۱

 يردت ال ادغو «كل هيف تنأ يذلا مويلاو «هتظع تلح سمأ :مايأ ةثالث

 .نوکی ام

 :لاق ؟ايندلا انل فص :نسحلل اولاق :لاق «ديلو نب دمحم نع ١١-

 .لمأ ادغو «لمع مويلاو «لحأ سمأ

 دوهشمو دوهعم :ةثالث مايألا :لاق ,دمحأ نب ليلخلا نع -۲

 .ادغ :دوعوملاو «مويلا :دوهشملاو «سمأ :دوهعملاف ءدوعومو

 كنإ :كلملا دبعل لاق ديزي نب دلاح نأ ؛نامیلس نب دواد نع -۴

 سمأ نع هلأسي الوسر هيلإ ثعباف «قارعلا لهأ هدنعو جاجحلا ىلإ بتكت

 ناك دليوخ لعل :لوسرلل لاقف كلذ نع هلأسي هيلإ بتكف ؟دغو مويلاو
 .لمأ ادغو «لمع مويلاو «لحأ سمأ :هيلإ بتكا «هدنع

 نب دلاخ لاس فسوي نب جاجحلا نأ ؛ هللا دبع نب ديعس نع ٤-

-۳ 



 ميألاو يايللا مالك ةداسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 ؟رهدلاف :لاق .لود :لاق ؟مايألاف :لاق .ثاريم :لاقف ءايندلا نع ديزي

 ءرقفلا ىفغلاو ءلذلا زيزعلا رذحيلف «ليبس لكب توملاو «قابطأ :لاق

 .رقتفا دق ينغ نم مكو «لذ دق زيزع نم مف

 :ةثالث مايألا :مكحلا لهأ ضعب لاق :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٠-

 فيض مويلاو .ةربع كيف كرتو «ةظعوم كيف ىقبأ «بدؤم ميكح سمأف

 .هبحاص نم يردت ال ادغو .نعظلا عيرس كنع وهو «ةبيغلا ليوط «كدنع

 .نومأم ريغ دغو «دومح

 يه اغنإ :هسفنل لوقي نمؤملا نإ :لاق «نالجع نب طيش نع -۷

 نإ كنإ ء«هكردت ال كلعل لمأ ادغو « هيف ام سمأ ىضم دقف :مايأ ةئالث

 مرتي ةليلو اموي دغ نود نإ «دغ قزرب ءيجي ادغ نإف دغ لهأ نم تنك

 .همه موي لك ىفك ءاهيف مرتخملا كلعل «ةريثك سفن اهيف

 نع ىضقنا دقف سمأ امأف :ةئالث مايألا :لاق «مزاح يأ نع -۸

 او ‹«لحو ىلعل دغ نم مهايإو ياو «هتدش ينع تبهذو «هتمعن كولملا

 .!؟نوكي نأ ىسع امف «مويلا وه

 نب ناورم نب هللا دبع تعم :لاق «يميمتلا ىح نب خاص نع -۹

 الإ مدقي موي نم سيل :لوقي -امهفو انايب هلثم رأ ملو- مكحلا نب دمحم
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 ماألاو ينايللا مالک ةلاسر لمألا رصقو و دهزلا بانک

 نأ تعطتسا نإف ءاحيبق هيلإ ىدأ احيبق ناك نإو ءانسح هيلإ ىدأ انسح

 .لعفاف اناسح كمايأ يراوع نوكت

 :نسحلا نب دومحم دشنأ ٠-

 ديدح كيلع موي هبقعأو الدعم اديهش يضاملا كسمأ ىضم

 ديمهح تنأو ناسحإب نثف ةءاسإ تفرتقا سمألاب تنك نإف

 دوعي سيل سمألا يضامو كيلع هعفن داع هتبتعأ نإ كمويف

 ديقف تنأو تأيادغ لعل دغ ىلإ اموي ريخلا لعف جرت الو

 «هسفنب كعجف دهاش سمأ نإ :ءامكحلا نم ميكح لاق ۲١-

 «هنعظ عيرس وهو «ةبيغلا ليوط ناك مويلا نإو «هتظع كتيب يف فلحو

 ام مناخ عامتجا نيف «هلهنم ام يردت ال ادغ نإو

 اذه نإ :لوقي ظا ىسيع ناك :لاق «رانيد نب كلام نع -۲

 .هل قلح امل راهنلل اولمعاو «هل قلح امل ليلل اولمعا :لوقي ناكو

 دق ول ينإف «ديهش يف لمعي ام ىلع ينإو «ديدح موي ينإ !سانلا اهيأ اي

 .ةمايقلا موي ىلإ مكيلإ عحرآ م سمشلا تبرغ

 - 40 ۔



 مايألاو ينلايللا مالك ةلاسر لمألا د رصقو ده یزلا باتک

O O O O O E O O O O NO EE 

 ةمينغ راهنلاو ليللا فالتحا :لاق «يرهملا ةبيش يبأ نع £

 اهنإف «كمدقب ضرألا إط !مدآ نبا :لاق 4ظ ءادردلا يبأ نع ٠-

 بهذ موي بهذ املكف «مايأ تن اإ !مدآ نبا «كربق نوكت ليلق نع

 .كمأ كتدلو ذنم كرمع مده يف لزت مل كنإ !مدآ نبا «كاضعب

 نع صقن هلقع يقو الإ دحأ نم ام :لاق هه ءادردلا يبأ نع ١-

 ءارورسم احرف لظ لام يف ةدايزب ايندلا هتتأ اذإ هنأ كلذو ء«هملعو هملح

 ام «ةلالض لض «كلذ هنزحي ال مث هرمع مده يف نابئاد راهنلاو ليللاو

 لحترم فيضلاو «كفيض مويلا !مدآ نبا اي :لاق «نسحلا نع -۷

 ‹كناعضوي نيتيطم نيب كنإ !مدآ نبا :لاق ‹«نسحلا نع -۸

 «ةرحآلا ىلإ كاملسي ىتح «ليللا ىلإ راهنلاو ءراهنلا ىلإ ليللا كعضوي

 .!؟ارطحخ مدآ نبا اي كنم مظعأ نمف

 :لوقي ناك هنأ ءامکحلا ضعب نع اوركذ :لاق «نايفس نع -۹

 ملو كات «ةبيغلا ليوط كنع ناك ‹«عدوم قيدص كمويو .هتظعو هتربع

 .ءالقعلا يأ )۱(

 - ۹۲ -۔



 مادألاو يلايللا مالك ةلاسر لمألا و رصقو دزنا تک

 .!؟ال مَا هلهأ نم نوکت يردت ال دغو .نعظلا عيرس كنع وهو «هتأت

 مويل راهنلاو ليللا رك نم انل نإ :لاق «عساو نب دمحم نع ٠-
 .یکب مث .كلذ ريغ وأ «ءوس

 ليللا ءاج اذإ سنوي نب لضفم ناك :لاق «عيبرلا نب ريطم نع ۳١-
 نم ةلماك ةليل تبهذ :لاق «حبصأ اذإف «لماك موي يرمع نم بهذ :لاق

 مکر ک نم يل نأ ملعأ تنک دق :لاقو «یکب رضتحا املف «يرمع

 «"هزلع ادیدش «همغ ادیدش «هصصغ ادیدش «هبرک ادیدش اموی يلع

 لعح م .هدابع نيب الدع هلعجو «هقلح ىلع توملا ىضق يذلا الإ هلإ الف

 المع خا کُن أا ةڪوللبل ةويحلاو تملا ولَح ىدّلآ» :نآرقلا ارقي

 .تامف «سفنت مث «ةيآلا [۲:كللإ

 اأ تيأر :سنوي نب لضفم يل لاق :لاق «عيبرلا نب ريطم نع -۲
 امو ؟كنأش ام :تلقف ءانيزح ابهتكم مويلا رضنلا نب دمحم ثراحلا ينب

 ءايش يسفنل اهيف بستكأ ملو يرمع نم ةليللا تضم :لاق ؟كرمأ

 .نوعحار هيلإ انإو هلل انإف ءائيش هيف بستكأ ينارأ الو اضيأ مويلا يضعو

 البقم ليللا ىأر اذإ لحجر ناك :لاق «لوغم نب كلام نع -۴
 .ينتیمي اذه :لاقو «یکب

 .راهنلاو ليللا رك يأ )١(

 .توملا دنع بركلاو قلقلا :زلعلا (۲)
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 مايألاو يلابللا مالک لاسر لمألا ر رصقو ده زا باتک

 :لاق «ةصعص نب رماع ينب نم خيش نع ناسغ نب لضفملا نع ٤-

 ءراهنلا ىلإ ليللا كعفدي ءراهنلاو ليللا ”كروتعا دق :لحر يل لاق

 .توملا كيتأي تح «ليللا ىلإ راهنلا كعفديو

 هللا كقزر امو كلام نم تعطتسا ام. رامشنالاو هللا ىوقتب كيصوأ ينإف

 هدعب ام تنياعو «توملا تقذ دق هللاو كنأكل هللاو كنإف «كرارق راد ىلإ

 «رمعلا صقنو (لجألا) يط يف ناعيرس امهنإف «راهنلاو ليللا فيرصتب

 ءىسل هللا رفغتسنف «ىضم نم هب اباصأ دق يذلا لشعب ىقب نمل نادعتسم

 .!هنع رصقن امم هب ظعن ام ىلع انايإ هتقم نم هللاب ذوعنو «انلامعأ

 اذهب لثمتي ارعسم عمسأ تنك :لاق «نوع نب رفعح نع ٦-

 :تيبلا

 راهنو مهيلعركي ليل اوقرفتي نأ ءانرقلا ثبلي نل

 :هراعشأ ضعب يف هل د كلام نب بعك نع ~۷

 ناديدحجلا هالبأ شيعلا يلمو مره نمو لتق نم ءرملا ملسي نإ

~Aيشاقرلا ديزي نبال ليق :لاق «نيسحلا نب ني يلع دمحم يآ نع : 

 .ليلل راهنلا كريعيو راهنلل ليللا كريعي يأ (۱)
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 مانألاو ىلابللا مالك ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 لحألا نم يندي ىضم موي لكو ٠ اهعطقن مايألاب حرفنلانإ

 لمعلا يف نارسخلاو حبرلا امنإف ادهتجم توملا لبق كسفنل لمعاف

 - هلهأ نم لحر ينثدح :لاق «رافصلا باكشإ نب دمحم نع -۹

 تفرع دق !ناميلس ابأ اي :اموي هل تلق :لاق -يئاطلا دواد لهأ :ينعي

 اغنإ !يحأ اي :لاق مث «هانيع تعمدف :لاق .يصوأف ءاننيب يذلا محرلا

 ىلإ كلذ مهب يهتني ىتح «ةلحرم ةلحرم سانلا اهزني «لحارم راهنلاو ليللا

 اهيدي نيب امل اداز ةلحرم لك يف مدقت نأ تعطتسا نإف «مهرفس رحآ

 ‹كلذ نم لجعأ رمألاو وه ام «بيرق نع رفسلا عاطقنا نإف «لعفاف

 «كتغب دق رمألاب كنأكف «كرمأ نم ضاق تنأ ام ضقاو «كرفسل دوزتف

 .ماق مث .كلذل ينم اعييضت دشأ ادحأ ملعأ امو اذه كل لوقأ ينإ

 ؛دعب امأ :هل خأ ىلإ يعازوألا بتك :لاق «ةينغ يبأ نبا نع ٠-

 «ةليلو موي لك يف كب راسي هنأ ملعاو «بناح لك نم كب طيحأ دق هنإف
 .مالسلاو .كب كدهع رخآ نوكي نأو «هيدي نيب ماقملاو ا رذحاف

 كنإ !مدآ نبا :لوقي نسحلا ناك :لاق «ميعن نب ريهز نع ۱

 تنک امک نکف ؛كل دغ نكي نإف «كموي يف سكف «دغب تسلو كمويب

 .هللا بنج يف تطرف ام ىلع فسأت نكت م ؛كل دغ كي الإو «مويلا اذه يف

 نم ابيرق نوكأ تنك :لاق «ريرضلا نوع يبأ ذاعم نع ۲١-
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 مايألاو ينايللا مالک ةلاسر

 ‹قرطلا تلح اذإ برغم دعب يب رمي يسيقلا حاير ناكف «'""نابجلا

 ناطحت راهن ايو لیل ای مک ىلإ :لوقیو «ءاکبلاب جشنی وهو هعمسأ تنکو
 بيغي تح كلذك وهف .هلل انإ ءهلل انإ !؟يب داري امع لفاغ انأو يلحأ نم

 ( .ههجو يع

 :لاق نارجب لهأ نم يطبق ينربخأ :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۳

 :نارحب سق لوق اذه

 سمشلا بلقت ءاقبلا عنم

 تعلط ذإ ءارمح اهعولطو

 هب ءيجي ام رظنت بيغتو

 يدبعلا ناتلصلا لاق - ٤

 يبكلا ىنفأو ريغصلا باشأ

 اهموي تمده ةللل اذإ

 انتاحاحل اودغنو حورن

 سرولاك ءارفص يف بيخغتو

 سم هئاضق لصفب ىضمو

 يشعلا ركو راهنلا رم ر

 «متلفغ نل هللاو امأ :لوقي ناك هنأ ؛يوافطلا زرحم يبأ نع ٥-

 .راهنلاو ليللا اذه يف هتعاط نع نؤلفغي ال ادابع هلل نإ

 .ةربقملا :نابحلا )١(

 ۰ ۔



 مابآلاو يايللا مالک اسر لمألا ر رصتو و دهزلا تانک

 نكست تناك «ةدحام اه لاقي- شيرق نم ةأرما نع ٦-

 ةكرح نم امف ءاهبورغو سمشلا عولط يلمأ ىوط :تلاق -نيرحبلا

 .اهرثأ يق توملا نأ تننظ الإ ؛عضوت مدق الو «عمست

 :يشرقلا رفعج وبأ دشنأ ۷

 اكسحب داعملا يف ركفتلا لصو اكسفن يعادت نم كنعدخي ال

 اکسمأب تنبغ امک هيف تحبصأا يذلا اذ كموي ر ننبغت ال

 اكسمش بلقتو مهدعب كينفي مهس بلقت اوجرد ىلوألا ىنفأ

 ناو هب اراس هتیطم راهنلاو لیللا ناک نم :ءامكحلا ضعب لاق ٨-

 | .رسي م

 :هلوق نسحلا نب دومحم دشنأ -4

 لماش بيشلاو هسفن لل لىلا خيشلاامهيأاي

 لحار تنأو شارفلا قوف مئان كنأابملعا

 لزانلملا كب راهنلاو رتفي ال يوطي ليلسلاو

 لفاغ تنأو نالفغي ال ىدرلا كب نابقاعتي

 ادباع يوافطلا روصنم ناك :لاق «يلهابلا نانس نب دمحم نع ٠-

 لعحا :لاقف «نامزلا ةدش هيلإ اكش هنأ هناريج ضعب هنع ينثدحف «اللقتم

 يف ةريخلا هللا لسو «كرمع نمربغامك كموي لعحاو «كمويك ادغ
 .عناملا وهو «يطعملا وهف ذ ‹«كرمأ عيمج
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 لمألا د رصقو دز بانک

 .كمويب كرهد زج :لاقی ناک :لاق «دباعلا ركب نع 0١~

 ىلإ هللا هحرحأ موي نم ام :لاق « ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۲

 ةليل الو «يدعب كل موي ال هلعل ينمنتغا !مدآ نبا :يداني الإ ايندلا لهأ

 .يدعب كل ةليل ال هلعل ينمنتغا !مدآ نبا :يدانت الإ

 :ردب ى نب ةثراحل ةبش نب رمع دشنأ -۳

 ىضم يذلا سمأ لثم الإ مويلا امو

 رمحألا ىسيع دشنأ 0٤

 نيحلاو نيبللايو ايانمللاي

 اهبسحن مايألا يف نحن ىتم تح
 هلمأن نحن مويو یلوت موی
 امهنيب رهدلا تش نيفلإ بر اي

 بج نب دیعس باتک تأرق ل رد نب رم نع ۶

 هشیعی موي لک :رمع

 بلقت نونجنم الإ رهدلا امو

 بهذيس لکو يئاحجا دغ لثمو

 نيب ىلإ ايندلا نم عامتحا لك

 نيموي نيب اهنم نحن امنإو

 نيحلل ءايشألا بلجأ هلعل

 نیفلإ طق انوکي م ناک یتح
 نينا ىلع ايندلا دي ننمأت ال

 ابأ يبأ ىلإ ريبج

 لوحكم ىلإ بتك نسحلا نأ ؛هيبأ نع ناميلا ا لل دبع یا نع ٦-

 !هللا دبع ابأ كايإو هللا انحر ملعاو :هيلإ هباتك يق ناکف -يعن هل ناکو-
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 مايألاو يلايللا ا مالک لاسر لمألا م رصقاو د ده نزلا باتک باتک

 نيعيرس راهنلاو ليللا لزي ملو «هل تيعن موي توملا ىلإ برق مويلا كنأ
 احون ابحص دق !تاهيه تاهيه «لاحآلا بيرقتو رامعألا صقن يف

 «مهبر ىلع اومدق دق اوحبصأف «اريشك كلذ نيب انورقو ادومو اداعو

 ام امهلبي م نيديدج نيضغ راهنلاو ليللا حبصأف «مهلامعأ ىلع اودروو

 ريظن تنأو «ىضم نم هب اباصأ ام لشعب يقب نمل نيدعتسم «هب ارم
 الإ قبي ملف هتوق تعزن دسج لثمك كلثم «كهابشأو كنارقأو كناوحإ

 امت هب ظعن اميف انايإ هتقم نم هللاب ذوعنف «يعادلا رظتني هسفن ةشاشح

 .!هنع رصقن

 اذه يف هللا مكمحر مكسفنأل اولمعا :لاق «رذ نب رمع نع -۷

 مرح نم مورحلاو «راهنلاو ليللا ريخ نبغ نم نوبغملا نإف «هداوسو ليللا

 نيرحخآلا ىلع الابوو «مهبر ةعاط ىلإ نينمؤملل اليبس العح امنإ ءامهررحخ
 ركذب بولقلا ايحت اغنإف «هركذب مكسفنأ هلل اويحأف «مهسفنأ نع ةلفغلل

 مكو ؟هترفح ةملظ ف همايقب طبتغا دق ليللا اذه يف هلل مئاق نم مك «هللا

 هللا ةمارك نم ىري ام دنع همون لوط ىلع مدن دق ليللا اذه يف مئان نم

 .!هللا مكمحر مايألاو يلايللاو تاعاسلا رم اومنتغاف ؟ادغ نيدباعلل

 بتك :لاق «شيرق نم لحجر نع نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۸
 ءاهنم هاضرأ ال ام يسفن نع كثدحأ ينإف ؛دعب امأ :هل خأ ىلإ لحر

 فلأي ابلقو «ةعدلا بحت اسفن يل نإ «هتبقاع ءوس فاحأ ام. يبلق نعو

 .ةحارلا يأ (۱)
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 اللو يعيللا اک داسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 يلق ترذحو ‹«تافآلا يسفن تبهر دقو ةعاطلا لقفتست ةمهو ‹«تاذللا

 ام يل دهاف «نهنم عحر ام ضرأ ملف «ريصقتلا نع يتمه ترحزو «توللا
 .هل دادعتسالا لبق توملا تفحخ دقف «كيلإ توكش ام ىلع هب نيعتسأ

 ( ( .مالسلاو
 يف عمطيو ايندلا فلأي بلق نم يبجعت رثك دقف ؛دعب امأ :هيلإ بتكف

 تابث ال ام فلأن فيكف !انرامعأ يوطت مايألاو ءانلقنت تاعاسلاو ءءاقبلا

 يدي نيب الإ اهتدقر دعب فرطت ال اهلعل يردت ال نيع معنت فيكو ؟هل

 .مالسلاو ؟(لاوسلل) هللا

 بتك :لاق «شيرق نم لحجر نع نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۹
 هدوزو «هيف تنأ يذلا كموي ةفايض نسحأف ؛دعب امأ :هل خأ ىلإ لحد

 ضعب نم كيلع صيغنتلا عولط نم قفشأو «كنع هصوخش لبق ارب كنم
 .مالسلاو «هتاعاس

 :ءانبح نب ةريغملل نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ ٠-

 يلاب تف لكو يرمع اينفأ اه ةليلو ديدح موي ينحراطي
 یلالهإو روهشلا خلس ایلبم یفک هلم تللهأ رهشلا تخلس ام اذإ

 لثمتي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «ناوزغ نب مساقلا نع ١-

 :تايبألا هذهب

 مئاه ناك نم مونلا قيطي فيكو مئان تن مأ مويلا تنأ ناظقيأ
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 لاو يليللا مالک داسر مالا رس رصقو ده ازا باتک

 محاوسلا عومدلا كينيع عمادم تقرحل ةادغلا ناظقي تنك ولف

 مئاظع تاعظفم رومأ كيلإ تند دقو ليوطلا مونلا يف تحبصأ لب

 مزال كل ىدرلاو مون كليلو ا فغو وه رورغم اي راهن

 مئاهبلا شيعت ايندلا يق كلذك هغ هرکت فوس امیف لغشتو

 « هيف ام بهذ دقف سمأ امأ :مايأ ةئالث ايندلا :لاق «نسحلا نع -۲

 .هيف لمعاف كل مويلاو «هكر دت ال كلعلف دغ امأو

 نكت الإو «كقزرب هيف هللا كتأي !كرمع نم ةنسلا نكت نإف «هيف اع كموي

 .كل سيل ام بلطت كارأف ؛كرمع نم

 «هيف ام سمأ ىضم :مايأ ةئالث ايندلا اإ :لاق «نسحلا نع ٤-

 .كموي يق لماع تنأ ام رظناف «هكر دت ال كلعل اذغو

 انيلع لبقأ مث «قلطناو «ملسف «مومهملا ةئيهك يبارعأ انب رمف «ةفينح ينب

 لهف «يلع اهرودو مايألاو يلايللا راركتل تمعس دق !برعلا رشعم :لاقف

 اهاو !ماثآلا نم ةيقن بولقل اهاو :لاقف ءانيلع لبقأ مث «ديعب ريغ ىلو مث

 مهلسوتل ايندلا اولمي مل نيذلا كئلوأ !نمحرلا ةعاط ىلإ ةعراسم حراوجل
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 لمألا رصقو ده زنا باتک

 نم نوجري امل مهب لرزن اذإ توملا اوهركي املو ء«مهبر ىلإ ةعاطلاب اهنم
 ىلع اومدق نإ «ةنسح لاح مهم نيتلاحلا الكف «مهديس ءاقل يف ةكربلا

 اومدق ؛ةدملا مهب تل واطت ناف ‹ةبرقلا نم اومدق ام ىلع اومدق ؛ةرحآلا

 اهنم بولقلا يف انانكتسا دشأ ةظعوم تعم امف :لاق .ةعحجرلا مويل دازلا

 .اهيف امو ايندلا ىلع تناه الإ اهتركذ امف

 :يودعلا ديزي نب نامیلس لاق - ٦

 ىلبلا ىلإ ديدحلا ناديدجلا ودحيو

 ةشاشبو ةدح نم ايلبأ مكو

 ةراضغو ةذل نماردك مكو

 ةربح دعب ةربع نم اثدحأ مكو

 ىلبلا ىلإ هاريص دیدج نم مکو

 خذاب سوشأ كلملا ميظع نم مكو

 نکاس نهیف قبي م رماع مکو

 رشعم بعش نم نارصعلا عدص مكو

 ةباهم يذ فرتم نم افصق مكو

 ارفعتم هدح اليلذ ىسمأف

 ةعجفب هاعور دق نمآ مكو

 امهيف ظعاوملاب ىرتت ناركي

 اددبو ادابأ دق ديدح نم مكو

 ادفنأو هاينفأ ليوط رمعو

 ادرفأو فلإب افلإ اعجف مكو

 ادري نل اهرح يواکع يكب

 ادننفم هاريص بابش يذ نمو

 ادلبت قح نارصعلا هرواعت

 ادیش ناک نم رھدلا بارخ یقالو

 ادهشأو هابيغ بيجع رمأو

 ادروأف ايانملا ضوح لإ اقاسو

 اددۇسو ماری ال اكلم لیازو

 ادعبأو هابرق بيجع رمأو

 اددسملا ديشرلا الإ اعفنامو
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 ملاوي يلايللا ل مالک ةلاسر لمألاو رصقو ده زل باتک

 ادوزتام هداز یفومالکګو هیعسب ی زجیس اموی ئرما لکو

 | هلل دمحلا :لاق الإ ايندلا نم جرخي موي نم ام :لاق «دهاحب نع -۷

 .اهيلإ يندري ال مث اهنم ينحرحأ يذلا

 :قارولا نسحلا نب دومح لاق -۸

 ءانف ءاقبلا نأ ةقث ىلع هنإو ءاقبلا لوط ىتفلا بحي

 ءا ةايحلا صقن ىلع سيلو هتايح صقن مسجلا ټي هتدایز

 ءاسم ءاسملا نح نإ هيوطيو هضعب مويلا ىوط اموي ىوط ام اذإ

 :شيرق نم لحجر يندشنأ :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۹

 لمألا رفوم ريصق رمع ىلع راهنلا ليللا فلتخي

 لطي م هالواطامواطح اعفراموايلبأاددجام

# # 8 $ © FB CC 

 مايألاو يلايللا مالك ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 لمعلا قئوتلاو لجولا ة ةلاسر لمألا صو دهؤلا بتك

 لمعلاب قثوتلاو لجولا ةلاسر

 اتیش فاح نمو «هبلط ایش اجر نم :لاق راسی نب ملسم نع ۱
 ال هيلع ربصي م ءالب هل ضرع ئرما ءاحر بسح ام يردأ ام «هنم بره

 ال اهعدي مل ةوهش هل تضرع ئرما فوحب بسح ام يردأ الو «وحري

 اوحرحخ تح «ةرفغملا ينامأ مهتهلأ اموق نإ :لاق «نسحلا نع -۲

 ول «بذكو «يبرب نظلا نسحل ينإ :لوقي !ةنسح ممه تسيلو ايندلا نم

 .لمعلا نسحأل هبرب نظلإ نسحأ

 :لاقف «نسحلا شداخم نب ةريغملا لأس :لاق «ديز نب ديعس نع ٣-
 !؟ريطت انبولق داكت ىتح انوثدحي ماوقأ ةسلاجم. عنصن فيك !ديعس ابأ اي

 ءانمأ كردت تح كنوفوخي اماوقأ بحصت نإ هللاو كنإ !خيشلا اهيأ :لاقف

 .فواخملا كقحلت تح كنونمؤي اماوقأ بحصت نأ نم كل ريح

 نإف «لمعلا يق اودهتحجا !هاتوحإ اي :لوقي ناك هنأ ؛فرطم نع ٤-

 نإو «تاجرد انل تناك ؛هوفعو هللا ةحر نم نوحرت امك رمألا نكي

 احلاص لمعن انعجرأ انبر :لقن مل ؛رذاحنو فاخن امك اديدش رمألا نكي

 .كلذ انعفني نكي ملف انلمع دق :لوقن ءلمعن انك يذلا ريغ

 نم رخآ لحرلو ردكنملا نب دمحم لحجر لاق :لاق «نايفس نع ٥-
-61- 



 ام ناك نوحرت ام ىلع رمألا نكي نإف !رذحلا رذحلاو !دجلا دجلا :شيرق

 .مكسفنأ اومولت م كلذ ريغ ىلع رمألا نكي نإو «ءالضف متمدق

 ءاجر هللا جرا !ينب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «هبنم نب بهو نع ٦-

 .هتحر نم كسيؤي ال افوح هللا فحو «هتيصعم ىلع كؤرجي ال
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 للاب قنوتاو لحجولا ةلاسر لمألا رصتو و دجرلا بک

 هلاثمأو هظماومو حئاسلا سنوطنأ ثيدح

 نم نولوألا عضو اميفاندجو انإ مث :ايندلا يأ نب ركب وبأ لاق

 بللا اذ ودحت «لاثمأو مكح هيف اباتک «مملاثمأ نم اوبرضو «مهمکح

 وهو «ةلجآلل لمعلا يت ةقيثولاب ذخألا ىلع هثحتو «ةلجاعلا ضفر ىلع

 :نورکذي اميف اولاقف ‹ حئاسلا سنوطنأ لإ بسني يذلا باتكلا

 شاع «سنوطنأ» هل لاقي ا حيسملا نامز دعب كلم ناك -۷

 نم رفن ةثالث ىلإ ثعب ةافولا هترضح املف «ةنئس نيرشعو ةنس ةئامنالث

 سوؤر متنأو «نورت ام يب لزن دق :مح لاقف «مهلضافأو هتلم لهأ ءامظع

 «مكنم مكتيعر ريبدتب ىلوأ ادحأ فرعأ الو «مهلضافأو مكتكلمن لهأ

 اوراتخيل ؛مكر ايخأ نم مكنم رفن ةتس ىلإ هتلعحج ادهع مكل تبتك دقو

 عمتحا نمل كلذ اوملسف «مكتيعر نع بذلاو «مككلم ريبدتل مهنم الحر

 لب :اولاق .مكتيعرو مكسفنأ نوكلهتف فالتحالاو مكايإو «مكألم هيلع

 هذه اوعد :لاق .كتسايس دقف كتيعر عنعو «كتدم لوطب انيلع معني هللا

 مكر مأ ماوق هيف يذلا دهعلا اذه نم مكل تفصو ام ىلع اولبقأو «ةلاقلا

 .كله ىتح ةليل مهب رمت ملف .هنم دب ال توما نإف «مكنيد حالصو

 «كلملا رايتحا مهيلإ لعح نيذلا ةتسلا ىلإ رفن ةثالثلا كغعلوأ بدف

 كلذ ىأر املف «ةئالثلا نم لحجر ىلإ ناوعدي ةتسلا نم نيلحر لك راصف

 لإ لعج نيذلا ةتسلا رشعم اي :اولاق مهنم يأرلا لهأو مهؤامكح
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 لمعلا قئوتلاو لجولة ةاسر ۰ لمألا ر رصتقو دهزلا باتک

 لحر مويلا مكترضحبو «مكيأر فلتحخاو مكتملك تقرتفا دق !رايتحالا

 يف ةكربلاو نميلا ىجري نمو «همكح يف مهتي ال نم «مكنامز لهأ لضفأ
 هل رمألا اذه متملس مكنم هيلا راشأ نمف «هرایتحا

 راغ يق «سنوطنأ» هل لاقي حئاس لحر مهترضحب لبح يق ناكو

 نع اضرلاب مهتملك تعمتجاف ءاهلهأو ايندلا نم ىلخت دق «هناكم فورعم

 «ةتسلا نم الحر ةكلمملاب اولكوف «رفن ةثالثلا نم حئاسلا هيلإ راشأ

 هوملعأو مهتصق هيلع اوصتقاف «حئاسلا كلذ ىلإ رفن ةثالثلا قلطناو

 يلازتعاب تعفتنا ينارأ ام :حئاسلا مح لاقف «مهنم هيلإ راشأ نم. مهاضر

 «هيف بابذلا هيشغ لزم يت ناك لحر لثمك مهايإو ينإو «سانلا نع

 دقل :لاقف «دسألا هيف هيشغف «ةمالسلا هيف وحري لزنم ىلإ هنم لوحتف

 ‹يلزام يف ينيشغ يذلا عبسلا نم يلع رسيأ هنع تيحنت يذلا عبسلا ناك

 ءاحر كتكلمم لهأ لضافأ هيلإ اعد رمأ اذه :اولاق .لزنم يل اذه امو

 ف انلضفأ ىلإ ريشت نأ الإ كيلع امو «كيأر ف نميلاو دشرلاو ةكربلا
 نوبلطت اعيمج متنأ ؟مكلضفأب يملع امو :لاق .رمألا اذه هيلوتف كسفن

 نأ كلملل ةيهاركلا رهظأ وه نإ مهضعب عمطف !ءاوس هيف متنأ ادحاو ارمأ

 ةمالسلا نإف «نيذه يبحاص حاشم ريغف انأ ام :مهدحأ لاقف «هب ريشي

 ناهركي كيبحاص نظأ ام :حئاسلا لاق .رمألا اذه لازتعا يفل يدل

 ادب نم كتمأل راتخت لب :لاق .ككرتأو امهدحأ ىلإ ريشأف امهنع كلازتعا

 نآلا مترصو «كلوق نع تعزن دق الإ كارأ ام :حئاسلا هل لاق .كل
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 لمعلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا بانك

 ايندلا لاثمأ مكل برضأو مكظعأس ينأ ريغ «ةدحاو ةلزاع يدنع

 متفرع له :ينوربحأف «مكسفنأل رايخلاو «ملعأ متنأو ءاهيف مكلاثمأو

 .؟رمعلا نم مكتياغو كلملا نم مكادم

 .!نيع ةفرط الإ نوكي ال كلذ لعل «يردن ال :اولاق

 .ةرغلا هذهب نورطاحخت ملف :لاق

 .ةدملا لوط ءاجر :اولاق

 .؟ةنس نم مكيلع تتأ مك :لاق

 .ةنس نيعبرأ نبا انربكأو «ةنس نيثالثو سم نبا انرغصأ :اولاق

 .مرمع يتلا مكنس لثم رمعلا نم نوحرت ام لوطأ اولعجاف :لاق

 .كلذ دعب رمعلا يق ريخ الو كلذ نم رثكأ يف عمطن انسل :اولاق

 ‹ىلبي ال كلم نم نوحرت ام مكر امعأ نم يقب اميف نوغتبت الفأ :لاق

 اهصغنت الو «توملا اهردكي ال ةايحو «عطقنت ال ةذلو «ريغتي ال ميعنو

 .!؟ماقسألا الو مومهلا الو نازحألا

 .هتحرو هللا ةرفغع كلذ بيصن نأ اوج رتل انإ :اولاق

 ام هللا نم نوجري ىلوألا نورقلا نم باذعلا هباصأ نم ناك دق :لاق

 ةبوقعلا نم مهب تلزن تح «لمعلا نوعيضيو «نولمؤت ام نولمؤيو «نوحجرت

 .هتلق مونلا رارغو «ةلفغلا :ةرغلا )١(
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 لمعداب قنوتلاو لجولا ةلاسد ليال رصتودهزلا بك
STSت 9  

a (DRDO OSO EGS OSS TA 

 يف عمطي نأ ىلوألا نورقلا باصأ ام قدص نمل يغبني سيلف ؛مكغلب دق ام
 مكارأ !اشطع كلهي نأ ءام ريغب ةزافملا كلس نم كشويو «لمع ريغب ءاجر

 حالص يف هيلع نولكتت الو «مكنادبأ كاله يف ءاجرلا ىلع نولكتت

 !مكماقم رادل ثيثأتلا نوكرتتو «اهتليازم متفرع دق رادل نوثنؤت !مکشیاعم

 ليق ول «عابرلاو ثاثألا اهيف متدتعاو ءاهومتينتبا يتلا مكنئادم متيأر دق مث

 اهناينبو «لتقلاب اهلهأ معيف «هدونجو هشويجب كلم مكيلع لزايس هنإ مكل
 ؟اهب ناينبلاو «اهيف ماقملاب اسفن نوبيطت متنك له «مدهلاب

 ال :اولاق

 ىلع مكلدأ ينكلو ءاذه ىلإ رئاصل نييمدآلا ءالؤه رمأ نإ هللاوف :لاق

 الو «لاو اهيف مكمشغي الو «رابح اهيف مكيذؤي ال ةميلس ةنمآ ةنيدم

 .رامثلا اهيف مكمدعت

 .؟ايندلا بحب انسفنأ تبأرشا دقو فيكف «تدرأ يذلا انفرع دق :اولاق

 «ملاعلاو لهاجلل ابجع ايف .ةريثكلا حابرألا نوكت ةديعبلا رافسألا عم :لاق

 ةبوقع فرعي الو قرسي يذلا نإ الأ !؟امهسفنأ كاله يف ايوتسا فيك

 ال فيك مزاحلل ابجع ايو .هتبوقعب فراعلا قراسلا نم رذعأ قراسلا

 مهسفنأ نولذبي ماعلا اذه ىرأ ينإف !؟اهب وجنيف هسفن نود هلام لذبي

 .!؟مهؤايبنأ هب مهيتأي ام نوقدصي ال مهنأك «مهلاومأ نود

 .لزانملاو رايدلا يأ :عابرلا ()
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 هب تءاحج امت ءىشب بذكي ةلملا هذه لهأ نمادحأ انعم ام :اولاق

 .!ءايبنألا

 يف مهتفلاخمو قيدصتلا ىلع مهعامتحا نم يبجع دتشا كلذ نم :لاق

 .!لامعأ ريغب باوثلا نوجري مهنأك «لعفلا

 ..؟ركفلا لبق نم رومألل كتفرعم لوأ فيك انربحأ :اولاق

 نهيف تلعج ءايشأ ةعبرأ لبق نم كاذ اذإف «ملاعلا كاله يف تركفت :لاق

 يف دحاوو «سأرلا يق ةثالث اهنم «دسحجلا يق ةبكرم باوبأ يهو «تاذللا

 باب امأو .كنحلاو «نارخنملاو «نانيعلاف :سأرلا باوبأ امف .نطبلا

 اهلبق نم يتلا باوبألا هذه يف يلع ةنوؤملا ةفح تسمتلاف .جرفلاف :نطبلا

 هتذل «نيرخنملا باب ةنوؤم اهرسيأ تدحوف ماعلا ىلع ءالبلا لحد

 ةنوؤمل ةفخلا تسمتلا مث «ناحيرلاو رونلاو نهزلا يف ةدوحوم «ةريسي

 «هيف ىقلي ام الإ هل ماوق ال ءاذغو «دسحلل قيرط وه اذإف «كنحلا باب

 نم رسيت ام اهنم تلوانتف «توتسا ءاعولا يف تراص اذإ ةنوؤملا كلت اذإف

 نم يسفن نع تعطق اميف ترصف «رسع ام تضفرو «برشملاو ماعطلا

 جنلخلا نم دامرلا ذختي ناك لحر ةلزامب كنحلا ةذلو ءاعولا ةنؤم

 نم دامرلا ذختا كلذ ةنؤم هيلع لقث املف «ةعفترملا ناديعلاو "لدنصلاو

 .ضيبألا رهزلا :رونلا )١(
 ةحئارلا بيط رجش :لدنصلاو .يناوألا هبشحخ نم ذختت برعم يسراف رجش :جنلخلا (۲)

 .قارحإلاب وأ كلدلاب اهبيط رهظي
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 لمعلا قئوتلاو لجولا ل ةلاسر لمألا ج رصقاو دهزلا ب باتک

 «جرفلا ةنؤم يف ترظنو .هيلع كلذ ”ىحرف «صيحخرلا بطحلاو لبزلا
 امهو «ةوهشلا يقسي نيعلا باب اذإو «بلقلاب نالوصوم نانيعلاو وه اذإف

 تممهف «رمعلا لوط ىلع ةذللا كلت عطقنت مث .دسجلا كاله ىلع نانيعم

 كاله نم يلع رسيأ امهحارطاو امهكاله :تلقو «ينع امهئاقلإب
 ملف «ترکفو تیورف دسحجللا عيمجب كلذ رضي نأ تقفشأو «يدسحج

 يذلا يلزم يلإ ضغب ام ناكو .سانلا نع ةلزعلا نم لضفأ اعيش امه دحأ

 تشحوتساف «هایند رم الإ لقعی ال نم عم يماقم يف يرکف «هيف تنک
 ينع تعطقف ؛لزاملا اذه ىلإ مهنع تيحنتف «مهينارهظ نيب ماقملا نم

 .عبرأ لاصخب نهتعطقو ءاعبرأ تاذل يسفن تمسحو «ةئيطخل ا باوبأ

 .؟نهتعطق اذاعو ؟تاذللا امو :اولاق

 مومملاب نهتعطقف .ناطلسلاو «جاوزألاو «نونبلاو «لاملا :تاذللا :لاق

 عمجأ كلذ تعطقو «تاذلل صغنملا تولا ركذبو «فوخلاو «نازحألاو

 الو ءاهيف كله دحأ ىلع نزحأ الف ءايندلا رومأب مامتهالا كرتو «ةلزعلاب
 راد يأو ؟اهوفقي تولا اذهو ةذل يف ريح امف «هدحو كك هللا الإ فاحأ

 يشغف «لفقلا سمتلي رفاسي لجرك اونوك ؟اراوج عئاجفلا راد نم رش
 «يهسفنأو ملاومأ يف ءالبلاب اهلهأ اوباصأف «ودعلا اهنم جرح يتلا هتنيدم

 لزتعم انأف «هنع فرص ام ىلع هللا دمحو «هحرخم يق لحرلا كلذ ملسف

 .مظع :یحر (۱)
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 لمعلا قئوتلاو لجولا ةل لاسر لمألا رصتاو دهزلا باتک

 هركذل دجأف «سانلا ههركي يذلا توملا ركذب ءاياطخلا نع اذه 8

 عم اهتاذلب نوعفتني فيك ايندلا لهأل تبجع دقلو «يبر ءاقلل ةوالح

 يبجع دتشاو !اهتوالح دعب اهترارم نم مهعرجت امو ءاهنازحأو اهمومه

 نأ نوديري مهنإف «مهنادبأ ةمالس يف رظنلا نم مهعنم ام لوقعلا لهأ نم

 .!ةيحلا بحاص كله امك مهسفنأ اوكلهي

 .؟ةيحلا بحاص لثم ناك فيك انربحأ :اولاق

 دق «رححج يق ةنكاس ةيح سانلا نم لحر راد يف ناك هنأ اومعز :لاق

 اهنزو بهذ نم ةضيب موي لك ضيبت ةيحلا كلت تناكو ءاهناكم اوفرع

 موي لك ذحأي «ةيحلا كلت ناكمب رورسم طبتغم لزنملا بحاصف «لاقثم

 ءاهرمأ اومتكي نأ هلهأ ىلإ مدقت دقو «بهذ نم ةضيب اهرحح نم

 لهأل ازنع تتأف ءاهرحح نم تحرح ةيحلا نإ مث «رهشأل كلذك تناكف

 لجرلا كلذل عزجف «زاعلا تكلهف ءاهتشهنف ءاهب نوعفتني ابولح رادلا

 فلخي هللاو «زنعلا نمن نم لضفأ ةيحلا نم بيصن يذلا :اولاقو «هلهأو

 ناك هل راح ىلع تدع «لوحلا سأر دنع ناك نأ املف .اهنم كلذ

 ال ةيحلا هذه ىرأ :لاقو «لحرلا كلذل ع زجف «هتلتقف «هتشهنف «هبكر ي
 مهب رم مث «مئاهبلا دعت مل ام تافآلا هذمه ربصنسو «ةفآ انيلع لحدت لازت

 تدع ذإ ءاهناکمب نوطبتغم ءاهراوجب نورورسم مهف «مهيذؤت ال ناماع

 «مئان وهو هتشهنف «هریغ مداح هل نکی م «لحرلل ناک دبع ىلع

 عزحجف «همحل خسفت ىتح «ائيش هنع نغي ملف «هالومب دبعلا ثاغتساف
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 لمعلاب ق ذوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 عسلت نأ نمآ ام «هتعسل نمل التاق ةيحلا هذه مس ىرأ :لاقو ء«لحرلا

 مس ناك اغنإ :لاق مث .امايأ افئاخ ءانيزح امومهم ثكمف «يلهأ ضعب

 كلذب ىزعتف «هب تئزر امم لضفأ اهنم بيصأ انأو «يلام يق ةيحلا هذه

 نبا تشهن یتح امایا الإ ثبلی م مث ءاهراوح رش نم لحوو فوحخ ىلع

 نغي ملف «هريغو قايرتلاو ءاوحلاب اعدو «كلذل هدلاو عاتراف «لجرلا
 ام امهيلع لحدو «هيلع هيدلاو عزح دتشاف «مالغلا كلهو «ائيش هنع

 ءةيحلا هذه راوج يف انل ريح ال :الاقف «ةيحلا نم اهاباصأ ةذل لك امهاسنأ

 تبيغت كلذ ةيحلا تعم املف .اهنع لازتعالاو ءاهلتق يفل يأرلا نإو

 امهيلع كلذ لاط املف .اهضيب نم نوبيصي الو اهنوري ال ءامايأ مهنع

 «روخبلاب اهرحج ىلع البقأو «اهنم نابيصي اناك ام ىلإ امهسفنأ تقات
 املف .كرضن الو انيرضت الو هيلع تنك ام ىلإ يعحرا :نالوقي العحو

 اهتصغ ىلع رورس ام ددجتف «تعحر امهتلاقم نم كلذ ةيحلا تعم
 ىلإ ةيحلا تبد مث ءاغيش اهنم نورکنی ال «نیماع كلذك تناكو «امدلوب

 ءاهحوز راثف «ةأرملل تحاصف ءاهتشهنف «هعم ةمئان يهو لحرلا ةأرما

 يقبف «ةأرملا تكلهو ءايش نغي ملف «جالعلا نم هريغو قايرتلاب اهحلاعي
 لهأو هناوحإل ةيحلا رمأ رهظأو ءاشحوتسم ءابيئك «اديحو ءاديرف لحرلا
 كل نيبت نيح اهرمأ يق تطرف دقل :اولاقو ءاهلتقب هيلع اوراشأف «هدو

 يم لاعفت ىلع مسا :قايرتلاو .ةفصح وأ دلج نم هيلع عضوت ءيش وأ ءردقلا ءاعو :ءاوحلا (۱)
 .ةيعبسلا ماولا غدل نم عفان وهو بكرم ءاود مسا :ليقو تايحلا قير نم هيف امل قيرلاب
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 لصعااب قنوتناو لجولا ةلاسر لمألا رصقو د دهزلا باتك

 ىلوف .كسفنب ارطاخم كلذ يق تنك دقلو ءاهراوج ءوسو اهردغ

 ذإ ءاهدصري وه امنيبف «كلذ ريغ ىري ال «اهلتق ىلع عمزأ دقو لحرلا

 هاتأو عمطلا همزلف «لاقثم اهنزو ةيفاص ةرد اهيف دجوف اهرحح يف علطا

 دقل :لاقف «لوألا رورسلا نم دشأ وه رورس هل داع ىتح «هرغف ناطيشلا

 ريغت امك ريغت دق الإ اهمس بسحأ الو «ةيحلا هذه ةعيبط رهدلا ريغ

 ءاملا شرو روخبلاو سنكلاب اهرحج دهاعتي لجرلا لعجف !اهضيب

 اديدش اذاذتلا ردلا كلذب لحرلا ذتلاو «ةيحلا هيلع تمركو «ناحيرلاو

 هدنع ناك ام ىلإ دمعو .ىضم اميف ةيحلا رمأ نم ناك ام يسنو «هبجعأو

 كلذ عضوم لعحو «هيف ردلا كلذ لعجف «'اقح هب لمعف «بهذلا نم
 ثوغي لعجف «هتشهنف ةيحلا تبد ذإ «مئان وه امنيبف «هسأر تحت قحا

 هل موللاب هيلع اولبقأف «هدو لهأو هبراقأو هناريج هيلإ لبقأف «لاع توصب

 امن رذتعاو «هيف ام مهارأف «قحلا مهيلإ ج رحأف «ةيحلا لتق نم طرف اميف

 !كريغل راص ذإ مويلا كنع اذه ءانغ لقأ ام :اولاقف «هيأر هيف اوزجع

 وه !هللا هدعبأ :ةيحلا لتقب هيلع اوراشأ نيذلا هناوخإ لاقف .لحرلا كلهو

 .ةيحلا لتقب هيلع انرشأ دقو «هسفن لتق

 لاثمألا هذه تبرض يذلا رمألا نوفرعي لوقعلا لهأل تبجع دقلو

 لوقلاب ةفرعملا ىلع باوثلا نوجري مهنأك «ةفرعملاب نوعفتني الو هل

 .هريغ وأ جاع نم ذحتي ءاطغ وذ ريغص ءاعو :قحلا (۱)
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 لمعلاب قثوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا باتك

 موقع مهنع ترصق ول نيذلا ةفرعملا باحصأل ليو !لمعلاب ةفلاخملاو

 بحاص باصأ ام مهباصأ دق ول ءم ليو «مه ليو !مه رذعأ ناكل

 .!مركلا

 لصتم «بنعلا ريثك عساو مرك هل لحر ناك هنأ اومعز :سنوطنأ لاق

 لحجر لك لكوو «رفن ةثالث هظفحو مركلا حسكل رحأتساف «رمثم رجشلا
 نم اولك :مهه لاقو ءاهحسكو هتيحان ظفحب هرمأو «ةمولعم ةيحانب مهنم

 «يتبوقع مكب لحتف ؛اهوبرقت الف رامثلا هذه نع اوفكو «متئش ام بنعلا
 هب مكترمأ امل يدعتلاو مكايإو «هيف رظانو مكلمع دقفتم ينأ اوملعاو

 نم هب رمأ ام ظفح ىلع مهدحأ لبقأف .ةبوقعلا مكسفنأ ىلع نوبحوتف

 لكأ نع فكو «بنعلا لكأب عنقو «هنم بشعلا عزنو «هحسكو مركلا
 م انيح لوألا هبحاص عينص لثم ىلع يناثلا لبقأو ءاهنع يهن يتلا ةهكافلا
 ءرامثلا لكأ ىلع ثلاثلا لبقأو ءاهوانتف ءرامثلا لكأ ىلإ هسفن تقات

 ىلإ رظنيل مركلا بحاص مدقو «تدسفو هتيحان تعاضف ء«لمعلا كرتو

 المع ىأرف «لوألا لمع يق رظنلاب ًأدبف «هؤارجأ لمع ام دقفتيو «همرک
 بلقناف «هرجأ قوف هاطعأو «هدمحف ؛هنع هاهن امع افك و اريقوتو انسح

 يق ىأرو ءانسح المع ىأرف « يناثلا لمع يت رظنو .ارورسم اطبتغم ايضار
 نم تلكأ :لاق ؟ىرأ يذلا داسفلا اذه ام :لاقف ءاحيبق اداسف رامثلا

 كوفع توحر نكلو «ىلب :لاق ؟كلذ نع كهنأ ملوأ :لاق .رامشلا هذه
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 لمعداب قوتلاو لجولا ةلاسر لمألا و رصقو دعزلا باتک

 لكأ نع فكلا يف كيلإ تمدقت نكأ م ول كاذ :لاق .كناسحإو ىلإ

 يف رظنو .تبنذأ اع الإ ةبوقعلا يف كيلع يدتعأ تسل ينكلو «رامثلا
 !كحيو :هل لاقف «رامثلا لكأو «مركلا عاضأ دق وه اذإف «ثلاثلا لمع

 غلبأسو ءاريثك اداسفو احيبق المع ىرُأ :لاق .یرت ام وه :لاق ؟اذه ام

 ‹«سانلا ىلع ءارجألا ءالؤه رمأ ضرع املف .هلهأ تنأ ام كتبوقع نم

 هاطعأو «مركلا بحاص هيلإ نسحأ دقو ناك ريحألا معن :لوألل اولاق

 امع ربص ول «هلمع متي ملو قمحألا لمع :يناثلل اولاقو !هرحأ نم لضفأ

 باصأ ام لثم مركلا بحاص نم باصأل رامثلا لكأ نم هنع يهن
 «هنع يهن ام لكأ مث «هب رمأ ام عيض ريجألا سب :ثلاثلل اولاقو .هبحاص

 ريصي يذلا يف ءامكحلا رشعم اي مكلامعأ اذكهف رش نم يقل ال لهأ وهف

 ام سفن لك هيف ىزجت يذلا مويلا يف «ءارحألا ءالؤه هيلإ راص ام لإ

 .تلمع

 ءرمعلا لوط يق مهعمطو لمألا لهأل تبجع دقلو :سنوطنأ لاق -
 راثكتسالا يق مهؤابآ لمع !مهئابآل دالوألا سانلل سانلا ىدعأ تدحوف

 مهكر اشو «مهسفنأ كالهب مهريغ شياعم حالصإ يف مهنادبأ اوبعتأو «مه

 .!ةنيفسلا بحاصك اوحدك امع لاؤسلاب اودرفأف «مهريغ ةذللا يف

 .؟ةنيفسلا بحاص لثم ناك فيك و :اولاق

 موي لک يف بیصیف «هدیب لمعي راجن رحات لحر ناک هنأ اومعز :لاق
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 لعاب قئوتلاو لجولا ة لاسر لمألا و رصقو و دهزلا باتك

 رخدیو تنبو نباو هل ةأرماو ریبک خيش هل بأ ىلع هفصن قفنی «امهرد

 وه اذإف «بسک امو لمع اميف اموی رظنف «ريخب اشئاع انامز لمعف «هفصن
 ولو ءاذه يلمع نم لطاب يفل ينإ هللاو :لاقف «رانيد ةئام لضفتسا دق

 نم ريخ وهف «لومتأ نأ توحر «رحبلا ةراحب تلبقتساو ةنيفس تلمع

 ال !ينب اي :لاق «هيبأ ىلع هيأر نم كلذ ضرع املف .""مودقلا لمع

 :لاق .اقرغ تومت كنأ تدلو مايأ ينربخأ نيمجنملا نم الحر نإف «لعفت

 «ةراجتلا نع كتيهن كلذلو «ىلب :لاق ؟الام بيصأ ينأ كربحأ امف

 ينا هلوق يق ناک اذإ امأ :لاق .مويب اموی هيف شيعت المع كل تسمتلاو

 !ينب اي :لاق .رحبلا يف ةراجتلا يف الإ لاملا ةباصإ لح ام هللاوف الام بيصأ

 تشع نإ ؟لام يل نوک سيلا :لاق .كالملا كيلع فاحأ ينإف «لعفت ال

 كدلو ننوكي ال !ينب اي :لاق ؟ریخب يدالوا تکرت تم نِإو «روخب تشع
 «ةنيفس لمعف .ييأر نع عزانب انأ ام هللاو ال :لاق .كسفن نم كدنع رثآ

 نع باغف ءاهيف بكر مث «تاراجتلا فونص نم اهله م ءاهلمع داحأو
 هللا دمحف «بهذ راطنق ةئام ةميقب لوحلا مامت دنع مدق مث «ةنس هلهأ

 ينا !ينب اي :هل لاقف «لاملا نم باصأ ام هل هركو «هيلع ىنثأو «هدلاو

 !هبأ اي :لاق ؟كتنيفس قرحأ نأ الاس هللا كدر نإ كبك هلل ترذن تنك

 كتايح كلذب تدرأ اغنإ !ينب اي :لاق .تيب بارحو يكاله تدرأ دقل

 لبقأف «كيلع هللا عسو دق كارأو «كنم رومألاب ملعأ انأو «كتيب ماوقو

 .ةراجتلا يأ :مودقلا (1)
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 لمي قنوتلاو لجولا ة ةناسر لمألا ر رصقو و دهزلا باتک

 «رهدلا ىنغ تبصأ دق كنإف «هل ركشلاو ىلاعت هللا ناوضرب لمعلا ىلع

 ‹«كندبل ةمالسلا ىلع تلعح ام تدرأ امنإو ءرقفلا نم هللا نذإب تنمأو

 :لاق ؟لطابلا نم كيلإ بحأ قحلا سيلا :لاق .كسفنب ينب اي ينعجفت الف

 اهيف بيصأ ةلوج لوحأف عحرأ ىتح امايأ الإ ميقأ نأ ديرأ امف :لاق .ىلب

 فاعضأب مدق م «ىرحأ ضعبو ةنس باغف «جرخف .ىرت دق ام فاعضأ

 م كتعطأ يأ ول ىرت فيك :هيبأل لاق من «لاومألا نم ةرم لوأ هب مدق ام
 تددولو «كريغل لمعت كارأ !ينب اي :هوبأ لاق ؟اغيش لاملا اذه نم بصأ

 ىنمتتف ؛ةصغ ىرت ام كعرجيسو «كندب ةمالس يف كنع فرص اذه نأ

 ىلإ كاعد امنإ !هبأ اي :لاق «قرشملا لابج ةذللا هذه نيبو كنيب ناك ول

 يف أطحأو ىنغلا ق باصأ دق نوكي نأ وجرأ انأو «مجنملا لوق اذه

 نأ عمجأ ىح ةليل نيعبرأ الإ مقي ملف «ىرحأ ةنيفس ةعنصب رمأ مث بقرغلا

 هذه يف كيلع حاحلإلا نم ينعنمب سيل هنإ امأ :هوبأ هل لاقف «رحبلا بكر ي

 ءايشأ تيأر دقف ‹ لوألا ةرملا يف كتيصعم نم نوكي دقام الإ ةرملا

 هنبا كلذل قرف «عومدلاب هانيع تبكسناو «مجنملا لوق يدنع تقدص

 هللا يندر نل هللاوف «هذه كترم يل ربصا !كادف هللا ينلعح هبأ اي :لاقو

 تنقيأ هللاو مويلا !ينب اي :خيشلا لاق .تشع ام ارحب تبكر ال الاس

 مث ءاهبرغم نم سمشلا عحرت ىتح هحولا اذه نم عحرت ال هللاو «كدقفب
 نأ هعنمب ملو «هيبأ ةلاقم عمسي ملف ءهللا هدشانو «هيلإ ىكبو «هيلع فهلت

 جوم هباصأ رحبلا طسوت املف «ةراجت امهنحش دق نيتنيفس يل جرح
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 لمحلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا بانك
0 

 ركذف .اتقرغف ءاتعدصناف «ىرحألا هيتنيفس ىدحإ تباصأف «ديدش

 كلهو «هدلاو هنايصع ىلع فهلتو «مجنملا ةلاقم -حبسي وهو- رحاتلا

 لزام نم لحاسلا ىلإ رحبلا مهذبنف «موي ةحابس دعب «هباحصأ عيمجو وه
 ءربخلا خيشلا ىلإ لصو ىتح مايأ مهب رمت ملف «نيموي ةريسم ىلع هيبأ
 ىلع ثاريملا مسقو ءاضيأ كله تح «دمكو لحنو «بستحاو رصف

 ام راصف ؛هتنباو «هتأرما تحجوزتو «هنبا جوزتف هتنباو هنباو رجاتلا ةأرما

 ءايقشألا عمجي ام لكو .هنبا ةأرماو «هتنبا جوزو «هتأرما جوز ىلإ عمح

 .ريصي كلذ ىلإ

 كمومه لباق !كحيوف «هريغل رثؤملاو «هسفن نع رخدملل تبجع دقلو
 رثؤت الو «كسفنل لضفلا رخداو «لزنملا غلبت فافكلاب غلبتو «لاملا ةفخب

 .!توحلا بحاص يقل ام ىقلتف كريغ

 .توحلا بحاص يقل يذلا امو :اولاق

 ءانيم" اميظع اتوح هديص يف باصأ كم دايص نأ اومعز :سنوطنأ لاق

 ىلإ هب بلقناو !ينم هلكأب قحأ دحأ امو «عابي اذه لثم سيل :لاقف

 اعد «هب هاتأ املف ءءامكحلا نم هل راح ىلإ هيدهي نأ هل ادب مث «هلزام

 لل كاعد امف :ميكحلا هل لاقف ‹هلبقي نأ دايصلا بأف «هنع ضوعب دايصلل

 كرثؤأ نأ تببحأ نكلو ءال :لاقف ؟اهءاضق بحت ةحجاح كل لعل ؟اذه

 انراج ىلإ توحلا اذهب بهذا :لاقف هل امداخ رمأ مث .هتلبق دق :لاق .هب
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 لعاب قئوتلاو لجولا هل ةناسر لمألا رصقو دهزلا باك

 هليو اي :لاقو هتهبج برض «دايصلا كلذ ىأر املف .نيكسملا دعقملا اذه

 هل لاق !هل سانلا ىدعأ ىلإ راص مث توحلا اذه لكأ نم هسفن مرح امم

 اهتعضو يل ةريخذ وه امنإ دعقملا اهب ترثآ يتلا ةرثألا هذه نإ :ميكحلا

 ىلإ سانلا جاتحي موي :لاق ؟مويلا كلذ ىقمو :لاق .يتقاف مويل هدنع

 .!مدنو كلذل دايصلا بجعتف ؛ةرحآلا يف مهرئاحذ

 اوكله ىتح لهجلاو لقعلا لهأ رغ يذلا لغشلا اذه تبجع دقلو
 .!ينارصنلاو يدوهيلا كله امك «عمطلاو ءاحرلاب اعيمج

 .؟كلذ ناك فيك انربحأ :اولاق

 نايغتسي ضرأ ىلإ ينارصنو يدوهي نالجر بحطصا :سنوطنأ لاق
 «رئب ىلإ ايهتنا ىتح هايلا نم لاصتاو ضرألا نم نارمع يق اراسف «رهوجلا

 امهنم دحاو لك عمو «مايأ ةعبرأ اهتريسم ةزافم رعبلا كلت ءارو نمو

 هل لاقف ءهتبرق المي نأ ينارصنلا دارأو «هتبرق يدوهيلا ًالمف «ةبرق

 ملعأ انأ :ينارصنلا هل لاقف .انباود لقن الو «هذه انتبرق انيفكت :يدوهيلا

 :لاق ؟تشطع املك ءاملل برشت نأ الإ ديرت :يدوهيلا هل لاق .قيرطلاب

 جاحیس هنآ ملعب وهو ؛هبحاص عم راسو ؛ةغراف هتبرق ينارصنلا كرتف .ال

 يف ناك ام دفنأ ةديدش مومس امهباصأ ةزافملا اطسوت املف ءءاملا ىلإ

 انكلهأ ام :يدوهيلل ينارصنلا لوقيو «ناموالتي قيرطلا يف ادعقف ؛ةبرقلا

 .ةراحلا حيرلا :مومسلا )١(
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 لمعلاب قئوتلاو لجولا دلاس لمألا ر روصو و دهزلا باتک

 لاق !حيسملا رمأ يف اننيب ام ةوادعل الإ كلذ تعنص امو «حيبقلا كير الإ

 كدعبأ :ينارصنلا لاق ؟يسفن لتقأو كلتقأ نأ ديرأ تنك ينارتأ :يدوهيلا
 فعضل ءاملا لح نع كتيهن اغإ !كحيو :يدوهيلا لاق ؛ينمحرت مل امك هلل

 نوهأ ناك يشملل «يرمعل :ينارصنلا لاق .يشملا كل تهركو «كرامح

 نأ ينزحب اغنإو !ةمدقلا مكتوادعل الإ اذه تلعف امو «توملا نم يلع

 .انيلع يلصي نم نيسيسقلا نم انب رميف «دحاو ربق يف اعيج نفدنف تومن

 يلصي نم يلصيو اعيج نفدن نأ كيلع قشي ملو !كحيو :يدوهيلا لاق
 نأ يغبني سيلف «كبحاصو كسفن تلتق كنأل :ينارصنلا لاق ؟انيلع

 قوسي شام لحر امهب رم ذإ ءامهسفنأ جرخت امه امنيبف ؟كيلع ىلصي
 ةبرشب انيلع بستحا :الاقف اردتبا هايأر املف «ءام نم ناتبرق هيلع ارامه

 ام انريحخأ :هل الاق .ةبسح هيف سيل قيرط اذه :لاق !هللا كافاع ءام نم

 :لاق .ينارصن رخآلاو يدوهي اندحأ نإف :الاق .امكنيد ينيد :لاق ؟كنيد

 ةرغلا ىلع لكتاو «هباتك يف اعم لمعي م اذإ ملسملاو ينارصنلاو يدوهيلا

 اذه :الاقف ءامهقسي ملو ءامهنع ىلوو .امتيقل ام يقل «عمطلاو ءاحرلا يف

 ذحألا يف طرف نمعو « يمزح امكنع ينغي ام لقأ ام :لاقف .مزاح لحجر

 مزحلاب ذحأي نأ لقاعلل يغبني دقو !عمطلاو ءاحرلا ىلع لكتاو «ةقيثولاب

 عمطلاو ءاحرلا ىلع لكتب الو «هایند رمأ یف هب ذحأی امک هترحخآ رمآ ی
 .هنع يهن امل كرتلاو هب رمأ امل عابتا ريغب ةمحرلاو ةرفغملا يف

 .ةلفغلا :ةرغلا )١(
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 لمعلاب قنوتلاو لجولا ة ةلاسر لمألا و رصتاو ديزل تس

 حيبقب دابعلا نم مهراتتساو ةئيسلا لامعألا لهأل تبجع دقلو

 بيثي يذلا وهو «هوبقاري الو مهتبوقع يلي نمم نورتتسي الو «مهامعأ

 بحاص باصأ ام مهبيصي نأ اونمأ فيكو «ءيسلاب يزجيو نسحلا ىلع
 ٠ .؟ريدلا

 .؟ريدلا بحاص باصأ يذلا امو :اولاق

 ءرمخلاو تيزلاو نمسلاو لسعلا عيبي ناك الجر نأ اومعز :سنوطنأ لاق

 ةميظع ةيحل اذ ناكو ءاشوشغم ايلاغ هعيبيو ايقن ابيط هيرتشي ناكو

 تحلص امف ءافقسأ تنك ول :هل لوقي اغنإ هاري نم رثكأ ناكو «ةليمج

 ؛ةينابهرلا هسفن يف تعقو ؛هل كلذ محلوق رثك املف .ةفقاسألل الإ كتيحل
 يف اورثكأ دق سانلا نإ :موي تاذ هتأرمال لاقف ءاهبيصي ةلزام ءاجرل

 الام بيصأأ نأ توحرل تبهرت ينأ ولو «يلمع نوملعي الو «يتيحل
 نأ تدرأ دقل :تلاقو ءاديدش اعزج هتأرما كلذل تعزجف «ةلزامو

 نكلو «ةدابعلا يق ةينل كلذ درأ مل !كحيو :لاق .يدالوأ متيتو ينميؤت

 نأ فاحأ :تلاق .يتلم لهأ يق ةليضف لانأو «ةلزام يل نوكت نأ توحر

 ءامه فلحف .ينكر تتو جلتف نابهرلا عم ترص اذإ ةدابعلا ةوالح كلحادت

 «هسأر قلحو «ءايبنألا بتك نم ءايشأو «ريمازملاو ليجنإلا ملعت ىلع لبقأو

 اليلق الإ هيف مقي ملف «هلزاف «نابهرلا نم ةعامج هيف ميظع ريد ىلإ قلطنا مث
 «هتسائر ىلع اوعمجأف ؛هتيحل لبنو هلاج نم اوأر ام نابهرلا بجعأ تح

 هنئازحو ريدلا لاومأ نم رومألا هتنکمأو «هتمه غلب املف مرآ هولوو
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 لمعلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا ر رصقو دهزلا' باتک

 ترغصو «مهنيعأ ف هتلزنم تمظعف «مهفارشأو سانلا ءامظع فطلأ

 دمعو «مهبتارم ريغو «مهقازرأ صقنو «مهلذأف «هنيع يف نابهرلا ةلزتم

 هسفن ةمعنل غ رفتو «هنئازخو ريدلا تالغ مهالوف مهنم ةدابعلا لهأ ىلإ

 ىأر املف «نيللا سبلو «بيطلا لكأو «رمخلا برشو «ءاسنلاب ذتلاو
 «هتيحل لبن ىلع هدسحي ناک ”طانس لحر مهيفو «مهظاغ كلذ نابهرلا

 اوقتاف «هقسف ىلع مكب نيعتسيو «مكلذي قسافلا اذه نإ :هباحصأل لاقف

 انيلتباف «ةدابعلل انغرفتو اهيف امو ايندلا انلزتعا دق :اولاق .مكسفنأ يف هللا

 مكب لمع ام اذه :طانسلا لاق .نزجحلاو مهلاو لغشلاب لحرلا اذه نم

 ىحللا لهأ هرمأ دلق نمو «ىحللا لوط يت مكر ظن نسحو «مكيأر ءوس

 .هسفن ىلع ىنج امل ربصيلف «عرولاو نيدلاو فافعلا لهأ كرتو ءءايرلاو
 :هل لاقف «مهنم ةعامج يف طانسلا هاتأف «هوظعي نأ ىلع مهيأر اوعجأف

 يفحخ دق هنأ نظت ام كباحصأل رهظ دقو «كسفن ىلع تفرسأ دق كنإ

 اهلجع اعر هنإف «ىلاعت هللا ةبوقع رذحاف «هيلع تنأ امو كرمأ نم مهيلع

 دق ةئيطخلا نأ سيلا :بهارلا مه لاقف !ةرحآلا لبق دبعلل ايندلا يف

 «دواد نب ناميلسو «دواد ًأطحخأ دقف ؟ءايبنألا تلان تح مدآ ينبب تطاحأ

 يتلا ةبوتلاب الهاح ءايبنألا اياطخج املاع كارأ :طانسلا لاق ءايركز نب حيو

 نيعبرأ ادجاس هلل رخف «ةدحاو ةرظن دواد ةغيطحخ تناك اإ !مهنم تناك

 يف رعش ال يذلا وه :ليقو «هل ةيحل ال يذلا :هلك طونسلاو طانسلاو طانسلا :طانس )١(

 جساوكلا لاح اوغليي ملو ضراوعلا اوفيفخلا طنسلا :ليقو هتبلا ههحو

 - ۰ ۔



 لمعلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصتو دهزلا بانك

 ‹«ليخلا يق ةذلل اهتقو رحأف «ةدحاو ةالص نع ناميلس اهس اغنإو «ةليل

 ةدحاو ةالص ىح كرت انإو "اهبقرعو اهقانعأ برضو «رفغتساو باتف

 ققح ماعطلا نم هنطب الم امف «هماعط ةرثك كلذب مهتا «ليللا لفاون نم

 «هباقع نم افوحو ءب هللا نم اقرف هلک كلذ ناكو !كا هللا هضبق

 لحاع اعر :طانسلا لاق .ةبوتلا وجرأ :ريدلا بحاص لاق .هباوثل ءاحجرو

 قح «هتئيطحخ ىلع ريدلا بحاص ماقأف !ةبوتلا نع ةغيطالا بحاص تولا

 باحصأ هل ناك صوصللا نم لحر يدي ىلع هكاله يف هللا نذأ

 اهيف يتلا ةيرقلا نوتيبي هباحصأ صوصللا سأر ثعبف «ىرقلا ين نوقرفتم
 يف هتأرما عم بهارلا اودحو مهوتيب املف ء«ريدلا بحاص بهارلا ةأرما

 ميقن امنكلو «هانرذعل ابهار نكي م ول :اولاقف «مهسأر هب اوتأف «فاحل

 نابهرلا هللا ىفكو «روجسم رونت يف يقلأف «رانلاب قرحي نأ هتبوقع :ليق

 .ايندلل اهاون يتلا هتدابعل ايندلا يق رانلل هلجعو «هتنؤم

 ربصلاب مهبئاصم ىلع نونيعتسي ال فيك بئاصملا لهأل تبجع دقلو

 .!هتبيصم يف ىمعألا ىنمت ام هيف ىنمتي تي

 .؟هتبيصم يق ىمعألا ىنمت امو :اولاق

 .اهبوقرع تعطق يأ ةبادلا تبقرع :اهبقرع )١(

 - ۹۱ ۔



 لمعلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصقاو دهزلا باتك

 راح اهب رصبف «عضوم ف رانيد ةئام نفد ارحات نأ اومعز :سنوطنأ لاق

 رمعلا هب لاط مث ءاديدش اعزح عزح رحاتلا اهدقف املف ءاهحرحأف «هل

 فوخت ةافولا هراح ترضح املف «ةديدش ةحاح جاتحاو «يمع تح

 هوريحخأو ‹ هيلع تدرف «ىمعألا ىلإ رانيد ةئاملا درت نأ ىصوأف ‹«باسحلا

 اهدر يذلا هلل دمحلا :لاقو !طق هلثمب رسي مل ارورس ىمعألا رسف «ةصقلاب

 هاقليس هنأ نقوي نأ احلاص المع هل نأ فرع نمل يغبنيف !مويلا يلع در

 .!هيلإ جاتحي موي

 مهنأك !نوملعي اع نولمعي ال فيك مهوقع ذافنل تبجع دقلو

 .!ليسملا بحاص كله امك اوكلهي نأ نوديري

 .؟كلذ ناك فيكو :اولاق

 اذه نع لوحت :هل ليقف «ليسم نطب لزن الحر نأ اومعز :سنوطنأ لاق

 ديرأ ام :لاق .اهب رطاخت الف «كسفن حالصل قفرلا بلطت امنإ :هل ليقف

 هدعبا :سانلا لاقف « هب بهذف «مئان وهو ليسلا هيشغف .يلزام نع لوحتلا

 نيذلا ءرهدلا بحاص لوق ىلع نولمعي مهنأك «هلاح لثم ىلع مهو ! هللا

 ۰ .دوعيإال انم كلاهلاو هدیبنو ًأشنن :اولاق

 .ةيلورفأ باحصأك انك مزحلاب انذحأ ولف :سنوطنأ لاق

 -۹۲ ۔



 لمعلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا رصقو دهزلا باتك

 .؟كلذ ناک فیکو :لیق

 رحبلا يف اهيلإ ريسملا ناكو «ةيلورفأ ىلإ اثعب ةيلوقسأ كلم ثعب :لاق

 عم ناكو «مهعم هولمح ام الإ ءاملاو دازلا نم نودجم ال «ةليل نيتس

 ىلع نوميقيس شيجلا اذه نإ امأ :امهدحأ لاقف «نانهاك ةيلوقسأ بحاص

 ال :رحآلا لاق .نماثلا مويلا يف حتفتو « قيناحجاب اهنومري مايأ ةعبس ةيلورفأ

 ثعبلا باحصأ عم املف .نماثلا مويلا يف نوفرصنيو مايأ ةعبس نوميقي لب

 موق لاق ؟ةعحرلاو ةأدبلل مأ ءدازلا لمحن ةأدبلل يردن ام :اولاق اممهوق

 ينعن الو «نماثلا مويلا يف اهحتفن :لاق يذلا نهاكلا لوق لبقن :مهنم

 رطاخن ال ءانسفنأ يه امنإ :رحآلا موقلا لاقو .دازلا ليقث لمحب انسفنأ

 دقو «ةيلورفأ ىلإ اوهتنا تح اوراس مث «ةعحرلاو ةأدبلل دازلا اولمحف .اهب

 مايأ ةعبس هيلع اوماقأف «نصح نود نصحب مهنود اوزرحتو «مزحلاب اوذحأ

 اه اذإ ةرغثلا اولخد املف «مهوضهانف «رهاظلا اهطئاح اوحتفف «قيناح اب

 يي ديرب مهِءاجو «لوألا طئاحلا لوحدب اوعفتني ملف «ةنيصح ىرحأ ةبصق

 ي طرف نمم كلهف «نيعحار اوفرصناف «تام دق مهكلم نأ ؛نماثلا مويلا

 «ةرحخآلا لمع يف طرف نم كلهي كلذكو .الثم اوراصف ءافلأ نوعبس دازلا

 اج امكو «ةيلورفأ لهأ زرحت امك ءاهقئاوب نم زرحتو اهن دوزت نم وجنيو

 .ةعجرلل ةيلوقسأ لهأ نم دوزت نم

۳ 



 لمعلاب قئوتلاو لجولا ةلاسر لمألا و رصتقاو دهزلا بانك

 هب ءاج اميف نأ اوملعت مَا !مکناذآ زواجت ال يتظع ةوالح نإ امأ :لاق

 ‹ليجبإلا نم حيسملاو «روبزلا نم دواد هب ءاج اميفو «سومانلا نم ىسوم
 لمع نمل باوثلاو .نولمعت متنك ام نوزجت اإ :ءايبنألا عيج بتك يفو

 بر دنع هيلإ ريصي ام فرعي نأ هل يغبني ريجألاو ؟هلمع ردقب ىطعي

 مكل ام مكل نيبتي ؛مكسفنأ ىلع اوضقا مث «مكلامعأ يق اورظناف ؟هرجأ

 «مهنيب اوعرتقاف «هنع اوفرصناف .نيدشار ينع اوفرصناو «مكيلع امو

 .هب اوضرو «مهدحأ اوكلمو

geste 8 

 لمعلاب قثوتلاو لجولا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نیلسرملا متاخ دمحم انیبن ىلع هتاولصو

-۹ ٤ - 



 لاتا كاسر

 ناخإلا كار

 سس تا ةا ار

 رر الراو زلرخلا ك ل







 ر



 لايعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 ءرملا ىفك» ي هللا لوسر لاق :لاق 5 ورمع نب هللا دبع نع ١-

 '«توقي نم عيضي نأ مالا نم

 ثالث وأ نيتليل يق سدقملا تيب تيتأ :لاق «رباح نب بهو نع -۲

 نب هللا دبع هيف تقفاوف «ناضمر هيف موصأ نأ ينبجعأف «نابعش نم نيقب

 ام :لاقف ؛هعم انأو اموي ""هنامرهق هاتأف «هتسلاجف 4ط صاعلا نب ورمع

 دق :لاق ؟ةقفن انلهأل تكرت له :لاق .يل ةجاحل تفج :لاق ؟كب ءاج

 نأ لبق مهيلإ ¿ نعحرتل هللاو :لاقف :لاق .اماعط اندنع تيأرف «ترظن

 عيضي نأ امنإ ءرملا ىفك» :لوقي كيب هللا لوسر تعم ينإف «ةحاح ىضقت

WD 
 (توقي نم .

 ةقدصلا يأ :ٍيئ هللا لوسر لأس هنأ ؛هظ مازح نب ميكح نع ٣۳-

 نبا هححصو ۳۷٤/١ یربکلا يف يئاسنلاو ۱۳۲/۲ دواد وبأو ۱۹۰/۲ دمحا هجرحأ (۱)

 ٥۷٥/۱. مکاحلاو ۱/۱۰ نابح

 .ليكولا ىنعمب وهو «ناسنإلا جئاوحب مئاقلا نزاخلا وه :نامرهقلا (۲)

 ملسم دنع وهو ٤1۷/۷ ىربكلا يق يقهيبلاو ٠۹١/۲ دمحاو ۰۱/۱ يسلايطلا هجرحأ (۳)

 هل نامرهق هءاح ذِإ ورمع نب هللا دبع عم اسولح انک :لاق «ةمثيخ نع :ظفلب ۲

 لوسر لاق :لاق .مهطعأف قلطناف :لاق .ال :لاق ؟مهتوق قيقزلا تيطعأ :لاقف «لحدف

 .هتوق كلم نمع سبح نأ اغنإ ءرملاب ىفك يب هللا

 - ۹۹ ۔



 .'(ینغ رهظ نع ةقدصلاو «لوعت نب ًأدبا» :لاق ؟لضفأ

 :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأ !هّللا لوسر اي :لاق ههظ ةريره يبأ نع ٤-

 ."”«لوعت نع دباو «لقملا دهج»

 نم دحأ مل ميكح ىلوم حلاص وبأو ۲١۳/۳ يناربطلا هاور ۱١١/۳: عمحلا يف يمثيملا لاق (0
 نب ميكح نع ۷۱۷/۲ ملسمو ۱۸/۲ يراخبلا هحرحخأ «حيحص ثيدحلاو .همجرت
 ايلعلا ديلاو ‹ىنغ رهظ نع ةقدصلا ريخ وأ ةقدصلا لضفأ :لاق ك هللا لوسر نأ مازح

 نع لضف دق اوفع ناك ام يأ :ىنغ رهظ نع .لوعت نع أدباو «ىلفسلا ديلا نم ريخ
 وهو سفنلا ىنغ امإ ءام ىنغ نم قدصتملل دب ال هنأ ديفيل ؛ىنغ رهظ ظفل دازف «ىنغ
 ال هنأ ديفيل لام ىنغ امإو «قيدصلل ناك امك هللاب ةقث سفن ءاخسب لذب امع ءاتغتسالا
 هللاب ةقث سفن ءاخسب لذب امع ءانغتسالا وهو سفنلا ىنغ امإ ءام ىنغ نم قدصتملل دب

 بدن امل الإو «نيراسيلا لضفأ لوألاو «هدي يف لصاح لام ىنغ امإو «قيدصلل ناك امك

 لاق :لوعت نب ًأدباو .ةدشلاو عوحجلا يف هلايعو هسفن كرتيو هلام عيمجب قدصتلا هل

 قافنإلا كلذ نوكي نأو «عوطتلاو بحاولا يتقدصو لايعلا ىلع ةقفنلا لمشي :يبيطلا

 عحريل هلكب قدصتلا نم لضفأ لاملا ضعب ةيقبت نأ هيفو «لاملا بلص نم ال حبرلا نم
 بسحب توافتت ةليضفلا نأ هلوصحمو «هبارضأو قيدصلاك نيقيلا لهأل الإ سانلا ىلع الك

 .يقُأي امك نيقيلا فعضو لك وتلا ةوقو صاخشألا
 نابح نباو ۹۹/٤ ةعزح نبا هححصو ۱۲۹/۲ دواد وبأو ۲۰۸/۲ دما هجرحأ
 وهو ةقاطلاو عسولا مضلابف اهحتفو ميحلا مضب يور :دهج .ء١/٤۷ مكاحلاو ۸

 لاملا :ليقو «دوهحب يأ رسكف مضب :لقملا .ةياغلاو ةغلابملاو ةقشملا حتفلابو ءانه بسنألا
 هتقدصف «دهزلاو هللاب ةقثلا ىلع هتلالدل لضفأ كلذ ناك اغنإو ؛هتعاطتساو هتردق ينعي

 دارملاو «هدهحج يطعي لحر سانلا لضفأ :ربخ ةداهشب سانلا لضفأ وهو «ةقدصلا لضفأ

 :لاقي وأ «ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا لضفأ :مدقتملا هلوق قفاويل بلقلا ينغلا :لقملاب

 ثيدحلا اذهب بطاحخملاف «نيقيلا فعضو لك وتلا ةوقو صاخشألا بسحب توافتت ةليضفلا

 ثيدحلاب بطاحملاو «هلاح هيضتقي اع هباجأف ؛ هللا ىلع الك وتم القم ناك و ةريره وبأ

 یلماحا ېن اههوج وو اهئاينغأو اهئامظعو شيرق فارشأ نم ناكو مازح نب ميكح لوألا

 - ۹۷۰ ۔



 ريلف اريخ هللا هاطعأ نم» :لاق يو يبلا نع هلظ دوعسم نبا نع ٥-

 زجعت الو «فافك ىلع مالت الو «لضفلا نم خضتراو «لوعت نع دباو هيلع
. )0 

 . («ڭكسفن نع

 ناك ام ةقدصلا ريخ» جيب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٦

 .(لوعت نع أدباو «ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو «ىنغ رهظ نع

 ريخ)» :لوقي 4 هللا لوسر تعم :لاق ل ةريره يبأ نع -۷

 .(لوعي نعب مكدحأ ادبيلو «ىنغ رهظ نع هب قدصت ام ةقدصلا

 ےک س

 ىلع همدقف ابوجو هتنؤم كمزلت نم يأ :لوعت نب .هكرتو زمملاب :أدباو .مالسإلاو
 ام معاطملا ذيذل مهماعطإو لايعلا هفرت لوانتي الو ‹«بودنملا ىلع بحاولل امدقت قدصتلا

 دوصقم يف هتجاح تعفدنا نمم ةقدصلاب ىلوأ هتاجاح عفدنت مل نم نأل ؛مهتيافك ىلع داز

 .عراشلا

 )١( يسلايطلا دواد وبأ هحرحأ :يريصوبلا لاق ٠١/١ ةبيش يبأ نب ركب وبأو ددسمو ۲۷۸/۱

 لبنح نب دمحأو قاحسإو عينم نب دمحأو ٠٤٦/١ مكاحلاو يناربطلاو ١/ 0۸رادمو

 هاور دقف يرجملا اهب درفني مل نكل فيعض وهو يرجملا ملسم نب ميهاربإ ىلع مهديناسأ
 يف هلصأو هب هللا دبع نع قورسم نع ةقث وهو باثو نب ىبحي قيرط نم يناربطلاو رازبلا

 ةعزخ نبا هاورو ةمامأ يأ ثيدح نم ۷۱۸/۲ ملسم حیحص ٤/٩۷ نابح نباو ١٤۸/۸

 يربطلا هاورو .ةلضن نب كلام ثيدح نم امهيحيحص يف ۲/ ۳٦٦ىلعي وبأو ٦1/۹

 لماكلا يف يدع نباو  ۲٠١/١بعشلا يف يقهيبلاو ١/ ۲٦۸هلاجر :يمشيملا لاق

 .قيلوتلا هتاوز ىلع بلاغلا :يرذنملا لاقو .نوقتوم

 1/۲ ملسمو o1/۲ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح (۲)

 يف يمليدلاو ٤۸١/۸ خيراتلا يف بيطخلاو ٤۷٦/١ يمرادلا هحرحخأ «حيحص ثيدح (۳)

 .۲۲۲/۲ باهشلا ف يعاضقلاو ۱۷۹/۲ سودرفلا

 - ۹۷1 ۔



 لابعلا ةلاسر ٠ تارشاعملا بانک

 :لحر لاقف «اوقدصت» :لاق كيب يبنلا نع هط ةريره يبأ نع -۸
 رانید يدنع :لاق «كسفن ىلع هب قدصت وأ هقفنأ» :لاق ؟رانيد يدنع

 قدصت» :لاق ؟رحآ رانید يدنع :لاق «كتأرما ىلع هب قدصت» :لاق ؟رخآ

 :لاق «كمداخ ىلع هب قدصت» :لاق ؟رحآ رانید يدنع :لاق «كدلو ىلع هب

 . صبا تنأ» :لاق ؟رحآ رانید يدنع

 ءهللا ليبس يف هتقفنأ رانيد» ب يبلا لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۹

 اهلضفأ ؛كلهأ ىلع هتقفنأ رانیدو هب تقدصت رانیدو ‹ةبقر يف هتقفنأ رانیدو

 .«كلهأ ىلع هتقفنأ يذلا رانيدلا

 غلبف "ريد نع ادبع ةرذع ينب نم لحجر قتعأ :لاق ههظ رباح نع ٠-
 :ل هللا لوسر لاقف .ال :لاق (؟هريغ لام كلأ» :لاقف ي هللا لوسر كلذ

 اهب ِءاجف «مهرد ةئاغنامثب يودعلا هللا دبع نب میعن هارتشاف (؟ينم هیرتشي نم)»

 ءيش لضف ناف ءاهيلع قدصتف كسفنب ًادبا» :لاقف «هيلإ اهعفدف لَ هللا لوسر
 كتبارق يذ نع ءيش لضف ناق «كتبارق يذلف ءيش كلهأ نع لضف نإف «كلهألف

 . “كلام نعو كنيم نعو كيدي نيب :لوقي «اذكهو اذكهف

 ٠۲/١ يئاسنلاو ٠۳۲/۲ دواد وبأو ۷۸/١ بدألا يف يراخبلاو ۲١٠/۲ دمحأ هجرحأ (۱)

 ٥۷٥/۱. مکاحلاو ۱۲۹/۸ نابح نبا هححصو

 .1۹۲/۲ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۲)

 .تومأ موي رح تنأ :لاقف «هتوع. هقتع قلع يأ (۳)

 .ارصتخم ۲٤٦۹/٦ يراخبلاو 1۹۲/۲ ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح )٤(
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 امهم» :لاق ييي يبنلا نأ ؛يإظ هيبأ نع دعس نب رماع نع ١١-

 يف يف اهعفرت ڌ ةمقللا تح < ءاهيف رجؤم كنإف ةقفن نم كلهأ ىلع تقفنأ

۱ 
 «كتأرما

 قوس يف نمحرلا دبع نب ديح عمانك :لاق «نوع نبا نع -۲

 «دعس ينب نم ةثالث رحآ اذه :لاقف «عحر م ءاندنع نم ماقف «قيقرلا

 لاقف «هدوعي لب يبلا هاتأف «ةكع. ضرم لظ ادعس نأ ينثدح دق مهلك

 نإو ةقدص كماعط نم كتأرما لكأ نإو «ةقدص كلام نم كتقدص نإ :هل

 . تقدص كلهأ ىلع كتقفن

 .(ةلاع مهكر تت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو كرتت نإ كنإ»

 :هل لاق ل هللا لوسر نأ ؛يلظ هيبأ نع دعس نب رماع نع ٤-

 .«ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نأ كنإ»

 كل وهف تمعط ام» :لوقي لب يبلا عم هنأ ؛هإظ مادقملا نع ٠-

 .(ةقدص كل وهف كمداخ تمعطأ امو «ةقدص

 ٠٠٠١/۳. ملسمو ۱۰۰٦/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۱)

 . ٠٠١۳/۳ ملسم هحجرحخأ «حیحص ثیدح (۲)

 ٠٠١۱/۳. ملسمو ٤٤٥/۱ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۳)

 )٤( دمحأ هجرحأ ٠١٠/٤١ بدألا يف يراخبلاو ٠١/١ ىربكلا يق يئاسنلاو ۶
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 ىقبأ ام ةقدصلا ريخ» :لل هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 وأ يلع قفنأ :كتأرما لوقت .لوعت نب دباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو «ىنغ

 .(؟انلكت نم ىلإ :كدلو لوقيو .ينعب وأ يلع قفنأ :ككو لمن لوقيو .ينقلط

 ام ةقدصلا ريخ» :لاق ي هللا لوسر نإ :لاق بط ةريره يبأ نع -۷

 .(لوعت نع ًادباف «ینغ رهظ نع ناک
 ل هللا لوسر دنع انك :لاق هل قراحخملا يبأ نع شمعألا نع -۸

 يبارعأ هيلع رمف ءاعبس اهيلع ماقأف «هل ةقان "”تعلظف كوبت ةوزغ يف

 هتدشو اذه بابش ناک ول :اولاقف «هل ةمينغ یعري «يوق ديیدش باش

 نيوبأ ىلع یعسي ناک نإ» :ل هللا لوسر لاقف كك هللا ليبس يف هتوقو

 راغص هل نایبص ىلع یعسی ناک نإو هللا لیبس يف وهف امهینغیل هل نیریبک
 وهف سانلا یفاکیو اهینغیل هسفن ىلع یعسی ناک نإو «هللا لیبس يف وهف مهینغیل
 .(ناطيشلل وهف ةعم“و ءاير ىعسي ناك نإو هللا ليبس يف

 .تاقث هلاجر :يمتيملا لاق ۳١۹/۹ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲٦۸/۲١ ريبكلا يت يناربطلاو

 يف اهاون نإ :ةقدص كل وهف .ينابلألاو يوانملا هححصو .ديح هدانسإ :يرذنملا لاقو

 ىلع قلطملا لمحيف .اهبستحي وهو :هلوقب حيحصلا ربخلا ين هدييقت هيلع لد امك لكلا
 تناك ءاوس ةبرقلا دصقب لصحبي امنإ قافنإلا ق رحألا نأ هقوطنم دافأ :يبطرقلا لاق ديقملا

 ةقفنلا نم هتمذ ربت نكل رجؤي ال ةبرقلا دصقي مل نم نأ هموهفم دافأو ةحابم وأ ةبحاو

 .ىنعملا ةلوقعم اهنأل ةبجاولا

 ٠۰٤۸/١. يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثيدح (1)
 .ه۱۸/۲ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 .تحرع يأ (۳)

 الوصوم ءاحو ۲۷۸/۲ ننسلا يف روصنم نب ديعس هجرحخأ «تاقث هلاحرو لسرم هدانسإ )٤(
 س
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 لل هللا لوسرل ةقان تلض :لاق نسحلا نأ الإ «يرصبلا

 هلك هلام يطعي يذلا لثم برض ةَ ىبنلا نأ ؛سواط نع ٠-

 .ةلالک ثرو هنأک دعقیو

 نم ارجأ مظعأ رانيد نم ام» :ب يبلا لاق :لاق «ةبالق يأ نع ١-

 مث «هللا ليبس يف كتبادو كسفن ىلع هقفنت رانيد مث «كلهأ ىلع هقفنت رانيد

 . هللا لیبس يف كباحصأ ىلع هقفنت رانید

 «لالحلا نم بسكلا ؛لاطبألا لمعب كيلع :لاق «نايفس نع -۲

 .لايعلا ىلع قافنإلاو
 کک

 ٠١۹/۱۹ ریبکلا یف يناربطلا هجرخأ ةرجع نب بعك نع ةباحصلا نم ةعبرأ نع

 يرذنملا لاق ٠٦۳/١ طساو خيرات ق يطساولاو ٠١۸/۲ ريغصلاو ٥٦/۷ طسوألاو

 نعو «نابلألاو يوانملا هرقأو يطويسلا هححصو .حيحصلا لاحر ريبكلا لاحر :يمشيماو

 كلام نب سنأ نعو ۱۸١/١ بعشلا ينو ٤۷۹/۷ ىربكلا يف يقهيبلا هجرخأ رمع نبا
 ۱/۱ هدنسم يف قاحسإ هحرحأ ةريره يبأ نعو ٤۷۹/۷ یربکلا يف يقهيبلا هجرحأ

 .۲۹۹/۷ بعشلا ی يقهيبلاو

 الو لحرلا تومي نأ :ةلالكلا ۷۴/۹-۷١. فنصملا يف قازرلا دبع هحرحأ «لسرم هدانسإ )١(

 .فعصلا ىنعع. لكلا هنمو .دلاو الو هل دلو

 ةبالق يأ نع 1۹1/۲ حيحص ي ملسم دنع الوصوم ءاجو «تاقث هلاجرو لسرم هدانسإ (۲)

 رانيد لجرلا هقفني رانيد لضفأ :يك هللا لوسر لاق :لاق هه نابوث نع ءامسأ يأ نع

 هباحصأ ىلع هقفني رانیدو هللا لیبس يف هتباد ىلع لجرلا هقفنی رانیدو هلایع ىلع هقفنی

 نم ارجأ مظعأ لحجر يأو :ةبالق وبأ لاق مث .لايعلاب ًادبو :ةبالق وبأ لاق .هللا ليبس يف

 .مهينغيو هب هللا مهعفني وأ مهفعي راغص لايع ىلع قفني لحجر
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 ؛دعب امأ :نايفس يحأ يلإ بتك :لاق «ديعس نب كرابملل نع -۳

 .مالسلاو ‹«كلاب نم توملا نکیلو ‹كلايع ىلع مايقلا نسحأف

 نب رباح ىلإ تبتک :لاق «صاقو يأ نب دعس نب رماع نع ٤-

 ل هللا لوسر نم هتعم ءيشب يلإ بتكا نأ :عفان يمالغ عم هل ةرم

 ًادبيلف اريخ مكدحأ كك هللا ىطعأ اذإ» :لوقي ليي يبنلا تعم :يلإ بتكف

 .'(هتیب لهأو هسفنب

 يأ نوملعت له» :لاق ل هللا لوسر نا ؛ [يلجعلا قروم] نع ٥-

 دلولا ةقفن» :لاق ملعأ هلوسرو هللا :اولاق (؟هللا ليبس يف ةقفن نم لضفأ ةقفن

 ."(«نيدلاولا ىلع

 يف هلهأ ىلع لجرلا قفنأ اذإ) :لاق -ثيدحلا عفر- نسحلا نع ۲٦-

 (هللا ليبس يف ةقفنلا ةلرنب ناك راتقإ الو فارسإ ريغ )۳( ا

 ٠٤٥١۳/۳. ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۱)

 نم ٠٠/٤ يذمرتلا ميكحلا دنعو نبدلاولا رب يق يزوجلا نبا هركذ «لسرم هدانسإ (۲)

 نم هتبحم يف هلخدأو هتحر هيلع هللا رشن هيف نک نم عبرأو :هعفري ةريره يأ ثيدح
 هدانسإ :يوانملا لاق .نيدلاولا ىلع قفنأو كولملاب قفرو افيعض محرو انيكسم ىوآ

 .فيعض

 يقهيبلا هجرحأو ٠١/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «تاقث هلاحرو لسرم هدانسإ (

 :لاق :ظفلب اعوفرم يقهيبلاو ۳۳٠/١ ةبيش يبأ نبا هحرخأو نسحلا ىلع افوقوم ۲٠

 ىلع متقفنأ ام :لاق ؟انيلهأ ىلع انقفنأ ام ل هللا لوسرل لب هللا لوسر باحصأ لاق
 .نوقلوم هلاحرو .هللا ليبس يف وهف ءريتقت الو فارسإ ريغ يف مكيلهأ
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 لايحلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 رانيد ؛رانيد لضفأ» :ك هللا لوسر لاق :لاق بلف نابوث نع ~۷

 .'هباحصأ ىلع مث هللا ليبس يف هسرف ىلع مث «هلایع ىلع لجرلا هقفني

 :تلق ؟ثيدحلا بحأ ينأب يب كدهع ىتم :لاق .ثيدحلا :تلق ؟كب ءاحج

 :لاق .معن :تلق :لاق ؟لايع كل !دمحم ابأ اي :لاق م '"«يايند نم ينید

 نأ ىلإ ءةلسلا يق زبخلاو .زبخلا :لوقت «كتحوز وأ «كتنبا كعورت ةعورل

 ؟كعنمي امف :تلق .هيف ينارت ام ارجأ مظعأ هيف تنأ «هايإ اهلوانتف هذحأت

 .فعضلا :لاق

 مكعفنأ مكر يخ :لاقي ناك :لاق «نانس يأ نع نايفس نع -۹

 .ةاشلا 'تفلعو «ءام نم "ةيوار تيقتسا دق :لوقي مث :لاق .هلهأل

 ءال :لاق ؟كنع هلأ !یجب ابا ای :لحر هل لاقف -هلمحي ةاش نطب هدیبو-

 .1۹۱/۲ ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۱)

 .هلسرأف تباث يبا نع هاور اذک :لاقو ه۸ ةيلحلا يق ميعن وبأ هجرحأ «لسرم هدانسإ (۲)

 .ءاملا اهيف لمحي يتلا ةدازملا يه :ةيوارلا (۳)

 .فلعلا اهمعط يأ )٤(
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 لابعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 هلايع ىلإ عفن نم رحام هلامك نم لماكلا صقن ام
 ايندلا بلط نم» :يي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ١-

 موي ءاج هلايع ىلع ايعسو «هراج ىلع افطعتو ةلأسملا نع افافعتسا الالح

 ءارثاكم ءارخافم الالح ايندلا بلط نمو «ردبلا ةليل رمقلا لثم ههجوو ةمايقلا
 .«نابضغ هيلع وهو هللا يقل ءایئارم

 امر : هللا لوسر لاق :لاق هل بركي دعم نب مادقملا نع -۲

 تمعطأ امو ءةقدص كل رهف كدلو تمعطأ امو ةقدص كل وهف كسفن تمعطأ

 .(ةقدص وهف كمداخ تمعطأ امو ءةقدص كل وهف كتجوز

 يأ نباو ۲٠۷/۳( بلاطملا) ىلعي وبأو ٠۱۸/١ ديمح نب دبعو ٠٠۴/۱ قاحسإ هجرحأ (۱)
 يف ميعن وأو ۲ ءايحإلا ثيداحأ جيرخت) باوثلا يف خيشلا وبأو ٠١/۷ ةبيش
 :يقارعلا لاق ۲۷/١ رداونلا يت ميكحلاو ۲۹۸/۷ بعش يي يقهيبلاو ٠٠١/۳ ةيلحلا
 ١٦۸/۸ خيراتلا يف بيطخلا دنع وهو .مسي مل وار هيف :يريصوبلا لاقو .فيعض هدانسإ

 هلايعو هدلوو سانلا ةلأسم نع هجو اهب فكي لالحخلا لام نم هبسكم بلط نم :ظفلب
 لاق .ىطسولاو ةبابسلا هعبصإب راشأو اذكه .نيقيدصلاو نييبنلا نم ةمايقلا موي ءاج

 .فيعض هدانسإ :يقارعلا

 ۱١. :مقرب هجیرخت مدقت (۲)

- 4¥ - 



 مهنيب ةيوستلاو دالوألا نيب لدعلا باب

 يبنلا تيتأف ءالحن يبأ يناحن :لاق هل ص ريشب نب نامعنلا نع ۳۳

 . ق جم اع 5ل دھن ا۷ نا دودا لاق وفا

E5  

 ءاج ذإ هباحصأ ثدحب كك هللا لوسر انيب :لاق «نسحلا نع ٠-

 ىلع هدعقأو هسأر حسمف «موقلا ةيحان ي هيبأ ىلإ ىهتنا تح «ىص

 حسمف ‹هيلإ تهتنا قح هل ةنبا تءاجف «اليلق ثبلف :لاق ‹«ىنميلا هذحف

 كذخف ىلع الهف» :ل هللا لوسر لاقف «ضرألا ىف اهدعقأو اهسأر

 «تلدع نآلا» :للب لاقف .ىرحألا هذخف ىلع اهلمحف (؟ىرخألا

 الو ضوع ريغ نم ءادتبا ةبلاو ةيطعلا :لحنلا ٤٤/۳١ ٠١. ملسم هحرحأ «حيحص ثيدح )١(

 : قاقحتسا

 ٠۷۸/١ يقهيبلاو ۲۳۸/۲٤ يناربطلاو ۲۹۲/۳ دواد وبأو ٤٥۷/۳ ةناوع وبأ هجر (۲)

 ٥۰۳/۱۱. نابح نبا هححاصو

 عم ناک :لاق كلام نب سنا تیدح نم الوصوم ءاجو ‹«تاقث هلاحرو لسرم هدانسإ (۳)

 ىلإ اهسلجأف هل تنب تءاح مث هذخف ىلع هسلحأو هلبقف هل نبا ءاجف لحر ل هللا لوسر

 يناعم يق يواحطلاو ۲٤١۸/۲( رصتخملا) رازبلا هجرحأ .امهنيب تلدع الهف :لاق هبنج

 :يمتيملا لاق ٠١٠١/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲۳۹/٤ لماكلا يف يدع نباو ۸۹/٤ راثآلا

 يوارلا اذه :تلق .تاقث هلاجر ةيقبو «همسي ملو انباحصأ ضعب انثدح :لاقف رازبلا هاور

 :يدع نبا لاق رازبلا ةياور ريغ يق هب حرصم وه امك «بساك نب ديح نب بوقعي :وه

 .مهو امر قودص :ظفاحلا لاقو «هتاياوربو هب سُأب ال
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 . لايعلا ةلاسر تارضاحعملا بانک

 مهدالوأ نيب اووسي نأ نوبحتسي اونا :لاق «ميهاربإ نع ٦-

 .لبقلا يف تح

 دعس نب ريشب نأ ؛نمحرلا دبع نب ديو نامعنلا نب دمحم نع -۷

 اذه ينبا تلحن نإ :لاقف يلب هللا لوسر ىلإ نط ريشب نب نامعنلاب ءاح

 :لاق ال :لاق (؟تلحن كدلو لكو» :#& هللا لوسر لاقف .دبعلا
۹ )1( 
 . (هددراق»

 ءامالغ ينبا لحنا :ريشب ةأرما تلاق :لاق ه4 رباح نع ۴۸

 ينتلأس نالف ةنبا نإ :لاقف لي هللا لوسر ىتأف ب هللا لوسر يل دهشأو

 «ةوخإ هل» :لاقف .لك هللا لوسر يل دهشأأ :تلاق .امالغ اهنبا لحنا نأ
 سيلف» :لاق .ال :لاق (؟هتيطعأ ام لثم تيطعأ مهلكف» :لاق «معن :لاق

 .(قح ىلع الإ دهشأ ال ينإو ءاذه حلصي

 زيزعلا دبع نب رمع نأ «هب قثأ نم انثدح ىح نب يرسلا نع -۹
 عيطتسأ امو ‹كبحأل ينإ هللاو !نالف اي :لاقف «هبحی ناکو «هل انبا مض

 نبا هل زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «رمع نب زيزعلا دبع نع - ٠
 تضرعتف :لاق «هعم مانیو هبحی ناکو «بعك نب ثراحلب نم ةأرما نم

 )١( ملسمو ۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ۱۲٤۲/۳.

 ) )۲ملسم هحرحخأ «حیحص ثیدح ۳/۱۲٤٤.
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 ؟كب ءاحج ام !ينب :لاق .معن :تلق ؟زيزعلا دبعأ :لاقف «ةليل تاذ هل

 هنأک ضفتناف ‹«رمع یلصف «هینوکذاش دنع تسلجف تلحخدف .لخدا

 «يناتأف «عكر مث «ةبئان نم هنأ تننظف «هرعش ىلإ هرفظ ندل نم «ةبصق

 عنصت كنإو «هنم لجرلا دلوب ملعأ دحأ سيل هنإ :تلقف ؟كل ام :لاقف

 هاري ءيش نم اذه :لاقي نأ نمآ تسلف انب عنصت م ام ةيثراحلا نباب

 داعأف :لاق .ال :تلق ؟دحأ اذه كملعأ هلآ :لاقف .مهدنع هاري الو هدنع

 انأ تيبأ تنكو «تعحرف .كتيبم ىلإ عحرا :لاقف .تدعأف «يلع

 نبا هعبت مث «لمحي شارفب نحن اذإف ءاعيمج مصاعو هللا دبعو ميهاربإو

 هنأک :ميعن لاق .يب تعنص ام ينأش :لاق ؟كنأش ام :تلق .ةيثراحلا

 ام لق زيزعلا دبع نب رمع ناكو :زيزعلا دبع لاق .اروج نوكي نأ يشح

 ( .هّللا ءاش ام هاف قرافي

 «هل اصيمق يط نم لحجر عطق :لاق «دمحم نب ماشه نع ٤١-

 لاقو «ريغص هل نبال اهعطقف «ةبيبحملا ىعدت يهو «ةلضف هنم تلضفف

 ٠ :ارعش

 ريبكلا ىلع ريغصلا ترثآو ٠ يصيمق نم ةبيبحلا هل تعطق

 رثكلا ىلع تردق ول ءاوس يدنع بيرقتلا يف ينب لكو
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 هتدالو دنع هب حنصي امو دولوملا ىلع ةقيقعلا باب

 قعي» :ك هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۲١

 لل هللا لوسر قع :تلاقو «ةاش ةيراجلا نعو «ناتشفاكم ناتاش مالغلا نع

 نأ رمأو ءامهامسو «عباسلا موي امهحبذ «نيتاش نيسحلاو نسحلا نع

 ىلع اوجبفا» :# هللا لوسر لاقف :تلاق "”ىذألا امهسؤر نع طامي
 اوناكو :تلاق «نالف ةقيقع هذه كيلإو كنم مهللا ءهللا مسب :اولوقو هما

 اهوعضو يبصلا اوقلح اذإف «ةقيقعلا موي مدب ةنطق نوبضخي ةيلهاجلا يق

 .قولح مدلا ناكم اولعجي نأ لَ هللا لوسر مهرمأف «هسأر ىلع

 يف لوقي ييي يبنلا تعم :تلاق ءاهنع هللا يضر زرك مأ نع -۳

 نك اناركذ مكر ضي ال ةاش ةيراجلا نعو ءناتتفاكم ناتاش مالغلا نع» :ةقيقعل

 .(اثانإ وأ

 نع ه4 هللا لوسر قع :لاق «هيبأ نع يلع نب دمحم نع ٤-

 هللا لوسر لخدو «رانیدو شبکب امهنم دحاو لک نع نیسحلاو نسحل ا
 (؟مكتقيقع محل لعف ام !ةمطاف اير :لاقف ءامهدحأ ةقيقع يق ةمطاف ىلع

 .اهمدب هسأر سمي نع يهنلاو سأرلا قلح هب دارملا نوكي نأ لمتحي :يقهيبلا لاق (1)
 نابح نبا هححصو ٠٠۴/۹ يقهيبلاو ۱۸/۸ ىلعي وبأو ٤۹۹/۱( رصتخملا) رازبلا جرحا (۲)

 ۲٣٤/٤. مکاحلاو ۲

 نباو ٠٦١ /۷ يئاسنلاو ١١١/١ يذمرتلاو ٠٠١/١ دواد وبأو ۳۸۱/١ دمحأ هجرحأ (۳)
 ۲٠٠/٤. مکاحلاو ۱۲۸/۱۲ نابح نباو يذمرتلا هححصو ٠٠١١/۲ ةجام
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 لابحلا ةلاسر تارشاعملا بانك

 :تلاق .هنم يقب دقو ءانقدصتو انمعطأو انلكأ !هللا لوسر اي :تلاقف

 سم امو ةالصلا يف لحد مث «زبحخ ريغب هلكأف «مئاق وهو «عارذلا هتلوانف

 ام

 ءاشبك نسحلا نع قع ب هللا لوسر لا ؛هغ سابع نبا نع < ئ

E 

 ن اشبك ب

 نسحلا نع قع ل هللا لوسر نأ ؛ههظ رباج نع ريبزلا يبأ نع ۷
(OD, : . 

 . شبك شبکب نیسحلاو

بی مث «حلمو ءاع خبطيو ءاضعأ عطقت ةقيقعلا ينو :هل فف رباح لاق
 هب ثع

 .ظفللا اذهب هجرخ نم ىلع فقأ ملو «لسرم هدانسإ )١(

 ۱۱۹/۷ میعن وبأو ۳۱۹/۱۱ يناربطلاو ۷ يئاسنلاو ٠١۷/۳ دواد وبا هجرحأ (۲)

 ةعزخ نبا هححص :ظفاحلا لاق ۱۹۹/۹ يقهيبلاو ٠٠١/٠١ خيراتلا يف بيطخلاو

 متاح وبأ حجر نكلو ديعلا قيقد نباو قحلا دبعو ۲۲۹/١( ىقتنملا) دوراجلا نباو

 .هلاسرإ ٤۹/۲( للعلا)

 ۲٤١۹/۲ طسوألا يف يناربطلاو ٤۹۹/۱( رصتحملا) رازبلاو ٠ ىلعي وب هحرحخأ (۳)

 نباو قحلا دبعو ٠۲١/۱۲ نابح نبا هححصو ٤۷/۱ راثآلا لكشم يق يواحطلاو

 .هلاسرإ متاح وبأ حجرو ديعلا قيقد

 :يمثيملا لاق ۲۹/۳ يناربطلاو ٤٤۱/۳ ىلعي وبأو ۲۰٤/۷ ةبيش يبا نب رکب وبا هجرحخُأ )٤(

 .نسح هدانسإ :يريصوبلا لاقو .تاقث هلاحر
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 :هيلظ ربا تلقف :ريبزلا وبأ لاق .نالف ةقيقع اذه :لاقيف ناريجلا ىلإ

 .هل بيطأ وه «معن :لاق ؟الحخ هيف عضيأ

 تناك اهنع هللا يضر ةمطاف نأ ؛هيبأ نع دمحم نب رفعج نع -۸

 .ةضف هنزوب قدصتو «عباسلا موي هسأر قلحتو «ةاش امه دلو لك نع قتعت

 شبك شبكب نيسحلاو نسحلا نع 4 هللا لوسر قع ...... -۹

 موي امهنتخو «ةضف وأ ابهذ امهروعش نزوب قدصتو «امهسؤر قلحو
 .امهعوبس

 نسحلا نع قع لي يبنلا نأ ؛هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ٠-
 ةنزب قدصتو «عباسلا موي امهسؤر قلحو «شبك شبكب نيسحلاو
 ."ةلباقلا لحرلا لععأف ءاقرو امهر وعش

 ."نيسحلاو نسحلا نع قع ي هللا لوسر نأ ؛هلظ ةديرب نع ١-

 لوسر اهن لاق ءانسح ةمطاف تدلو امل :لاق ل د عفار يبا نع نع -۲

 وأ ءنيكاسملا ىلع «بهذلا وأ قرولا نم هنزوب يقدصتو هرعش يقلحا» : هللا

 .لصألا يف اذك (1)
 يالدلاو ٠١٤/۹ يقهيبلاو ۲۸۷/١ ليسارملا يف دواد وبأ هحجرخأ «فيعض لسرم هدانسإ (۲)

 ثيدح :لاقو يلع نع الوصوم ۱۹۷/۳ مكاحلا هجرحأو ۸٦/١ ةرهاطلا ةيردلا يف
 .ال :هلوقب يبهذلا هبقعتو .هاجرخب ملو دانسإلا حيحص

 هدانسإ :ظفاحلا لاق ۷ يئاسنلاو ٠٠٠١/١ دمحأو ۲۹/۳ ةبيش يب نبا هجرحا (۳)

 .حيحص
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 . كلذ لثم تلعف هه انيسح تدلو املف ءةفصلا لهأ ينعي «ضافوألا ىلع

 نسحلا نذأ ىف نذأ يع هللا لوسر تيأر :لاق هل عفار يبأ نع -۳

 ."اهنع هللا يضر ةمطاف هتدلو نح «يلع نبا

 ىلعي يبأو ٠۳٤/١ دعحلا نباو ۳۹۰/٦ دمحأو ٤۷/۸ ةبيش يأ نب ركب وبا هجرحأ (۱)

 ثيدح :يمثيملا لاق ۳۳۹/١ ةلحلا يف ميعن وبأو ۳٠١/١ يناربطلاو ۳۳١/١( فاحتإلا)

 جرحأ دقف اهحجارحإب فنصملا درفنا دقو ةركنم اهنإف بهذلا وأ :هلوق نود :تلق .نسح

 يف امك اهنم ةيلاخ دعجلا نبا قيرطو ديلولا نب رشبو دعجلا نب ىلع قيرط نم ثيدحلا
 قودص وهو :ةرزج دمحم نب حلاص لاق ءديلولا نب رشب قيرط نم اهنأ ىلع لدف هدنسم

 ابأ تلأس :يرحآلا لاقو .ثيدحلا ركنم :ناميلس لاقو .فرخ ناك دق لقعي ال هنكل

 قدصتلا ىلع ةقفتم اهلك ثيداحألاو :يوونلا لاق .ال :لاق ؟ةقث ديلولا نب رشب دواد

 لاق .ملعأ هللاو انباحصأ هلاق ام فالخب بهذلا ركذ اهنم ءيش يف سيل ةضف هتنزب

 ركذ اهنم ءيش يف سيلو «ةضفلاب قدصتلا ركذ ىلع ةقفتم اهلك تاياورلا :ظفاحلا

 لعفي مل نإف ءابهذ هرعش نزوب قدصتي نأ بحتسي هنأ :يعفارلا لاق ام فالخب «بهذلا

 ثيدح نم مساقلا نب دمحأ ةمجرت يف طسوألا يناربطلا مجعم نم نيدمحألا يقو ةضفف

 هنع طابو نتخيو ىمسي عباسلا موي يبصلا يف ةنسلا نم ةعبس :لاق سابع نب نع ءاطع

 هسأر رعش نزوب قدصتیو هتقيقع مدب خطليو هسأر قلحيو هنع قعيو هنذأ بقثتو ىذألا

 .فيعض وهو حارجلا نب دواد هيفو .ةضف وأ ابهذ

 هاححصو ۱۹۷/۳ مكاحلاو ٩۷/٤ يذمرتلاو ۳۲۸/٤ دواد وبأو ٩/٩ دما هجرحا (۲)
 هللاو- نيذأتلا رسو :ميقلا نبا لاق .فيعض مصاع هيف :ظفاحلاو يبهذلا لاقو «يوونلاو

 هتمظعو برلا ءايربكل ةنمضتملا هتاملك ناسنإلا عم عرقي ام لوأ نوكي نأ -ملعأ

 دنع مالسإلا رعش هل نيقلتلاك كلذ ناكف «مالسإلا يف اهب لحدي ام لوأ يتلا ةداهنشلاو

 رثا لوصو ركنتسم ريغو ءاهنم هجورحخ دنع ديحوتلا ةملك نقلي امك ءايندلا ىلإ هلوحد

 بوره يهو ىرحأ ةدئاف نم كلذ ينام عم رعشي م نإو هب هرثأتو هبلق ىلإ نيذأتلا
 هللا اهردق يتلا ةنحملل هنراقيف «دلوي ىتح هدصري ناك وهو ناذآلا تاملك نم ناطيشلا

 .هب هقلعت تاقوأ لوا هظیغیو هفعضي ام هناطیش عمسیف اهءاشو
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 ىمسي» ل هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ٤-

 .(عباسلا موي يبصلا

 ؟ةقيقعلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تلئس :لاق ء«ءاطع نع ٥۵-

 :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقف ؟اروزج ناسنإ رحن نإ تيأرأ :اه ليق

 ." إضفأ ةنسلا

 لاقو .هثیدح بتکی هفعض عم :يدع نبا لاق رفعج نب هللا دبع هیفو لسرم هدانسإ (۱)
 هجرحأ ام عبسلاب صتخت ال ةيمستلا نأ ىلع لديو :ظفاحلا لاق .سأب هب سيل :ظفاحلا

 هحجرحأ امو «رذنملا هامسف دلو نيح هنباب هي يبلا ىتأ هنأ ديسأ يبأ ثيدح نم يراخبلا

 ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف مالغ ةليللا يل دلو :لاق هعفر سنا نع تباث ثیدح نم ملسم

 ثيداحألا نم حصأ دلوي نيح دولوملا ةيمست :يقهيبلا لاق .ثيدحلا فيس مأ ىلإ هعفد مث
 مكاحلاو نابح نبا يحيحصو رازبلا يفف ركذ ام درو دق :تلق .عباسلا موي هتيمست يف

 عباسلا موي نيسحلاو نسحلا نع ل هللا لوسر قع :تلاق ةشئاع نع حيحص دنسب

 ل4 هللا لوسر ينرمأ هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم يذمرتللو .امحامسو
 دج ال يباحصلا وه دحلا نأ اهيف نيعتي يتلا ثيداحألا نم اذهو .هعباسل دولوملا ةيمستب

 ةنسلا نم ةعبس :لاق سابع نب نع بابلا فو ورمع نب هللا دبع نب دمحم يقيقحلا ورمع
 هسأر قلحيو هنع قعيو هنذإ بقثتو ىذألا هنع طابو نتخيو ىمسي عباسلا موي يبصلا يف
 طس وألا يف نناربطلا هجرحأ .ةضف وأ ابهذ هسأر رعش نزوب قدصتيو هتقيقع نم خطليو

 اوقيرهأف دولوملل عباسلا موي ناك اذإ :هعفر رمع نبا نع اضيأ هيفو فعض هدنس يلو
 تناك امل ةيمستلا نإ :ميقلا نبا لاق .نسح هدنسو .هوسو ىذألا هنع اوطيمأو امد هنع

 هفيرعت عقي ام هل نكي مل مسالا لوهج وهو دحو اذإ هنأل ىمسملا ءيشلا فيرعت اهتقيقح
 ةقيقعلا موي ىلإ زاحو «مايأ ةثالث ىلإ فيرعتلا ريخأت زاجو «هدوجو موي هفيرعت زاجف «هب
 .عساو هيف رمألاو «هدعبو كلذ لبق زوجيو «هنع

 .يبهذلا هرقأو هححصو ۲٠٠/٤ مكاحلاو 14۲/١ هدنسم يف قاحسإ هحجرحخا (۲)
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 نع ي يبلا تلأس اهنأ ؛اهنع هللا یضر ةيعازخلا زرك مأ نع ٥

 :ديزي لاق '”(ةاش ةيراجلا نعو «ناتتفاكم ناتاش مالغلا نع» :لاقف «ةقيقعلا

 .ناتيوتسم :لاق ؟ناتغفاکم ام !ةاطرأأ ابًأ اي :تلقف

 مالغلا عم» :ل هللا لوسر لاق :لاق اظ رماع نب ناملس نع -۷

 . «ىذألا هنع اوطيمأو ءامد هنع اوقيرهأف ةقيقع

 دلوو- اهنع هللا يضر ةشئاعل ليق :لاق ‹ةكيلم يبا نبا نع -0۸

 ذاعم :تلاق .نيتروزح كتحأ نبا نع يقع :اولاقف -مالغ اهتحأ نبال

 ."«؟ناتئفاکم ناتاشر) 4 لوسر لاق ام نکلو « هللا

 ءهتقيقع مالغلا عم» ي يبلا ىلإ هعفري 4 رماع نب ناملس نع -۹

 . (ىذألا هنع اوطيمأو ءامد هنع ارقيرهأ

 ءا. خبطتو ۸ل ودح عطقت :ةقيقعلا ق لاق هنآ ؛ءاطع نع له

 .مظع اهنم رسک الو ‹حدقت الو «حلمو

 ٠٠١/۷ يئاسنلاو ٠٠١/۳١ دواد وبأو ۳۸٠/١ دمحأو ۲۳۸/۸ ةبيش يأ نبا هحرحأ (۱)

 . ۱۲۹/۱۲ نابح نبا هححصو

 وبأو ٠۷/٤ دمحأ هجرحخأو مزحلا ةغيصب اقلعم ۲٠۸۲/١ يراخبلا هدروأ «حيحص ثيدح (۲)
 . ٠٠١٦/۲ ةحام نباو ۱۹٤/۷ يئاسنلاو ٩۷/٤ يذمرتلاو ۱۰٣/٣ دواد

 يف يواحطلا هجرحخأ «ثيدحلا نسح قودص درولا نب رابحلا دبع ؛نسح هداتسإ (۳)

 ۳۹۲/۸ خیراتلا یف بیطخلاو ۲۲٠/۰ لماکلا یف يدع نباو 1۸/۳ راثآلا لکشم
 .۳۰۱/۹ يقهيبلاو

 )٤( :مقرب هرظنا 5۷.

 .هریغب طلخب الو رسکی ال رفوم مظع لک :لدحلاو )٥(
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 نع :لاقف ؟ةقيقعلا نع ءاطع تلأس :لاق «ملعملا نيسح نع ١-

 عبرأف الإو «رسيت نإ عباسلا موي حبذت ءةاش ةيراجلا نعو «ناتاش مالغلا

 .نیرشعو ىدحاإف الإو «ةرشع

 .ةاش ةاش هل دلو لک نع قعی ناک هلک رمع نبا نأ ؛عفان نع ¬

 .رزجلا هدلو نع قعي ناك فط اسنأ نأ ؛نسحلا نع -۳

 نع قعي ناك هنأ ؛هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ريرج نع ٤-

 :ریرج لاقو .ذموي هدلو یمسی ناکو «ةاش مالغلا نعو «ةاش ةيراجلا

 .هناريجو هلهأ :لاق ؟ةقيقعلا نم معطي ناك نم :ماشه انلق

 ام دعب هسفن نع قع ليي يبلا نأ ؛هلط كلام نب سنأ نع ٥-

 .ة وبنلا ءاج

 طسوألا يف يناريطلاو ٠١٠/١( رصتحملا) رازبلاو ۳۲۹/١ فنصملا يف قازرلا دبع هجرحأ )١(

 ىف يدع نباو ۷۸/۳ راثآلا لكشم يق يواحطلاو ٠٠١/۹ ىربكلا يف يقهيبلاو ١
 لاقو ٠٠٠/١ ةراتخملا يف ءايضلا هححصو ٥۲۸/۷ ىلحلا يف مزح نباو ٠١١/١ لماكلا

 ىلع ثيدحلا :يرامغلا لاق .ةقث وهو ليمج نب مثيلا الح حيحصلا لاحر هلاحر :يمثيملا

 هيفو ركنم :لاقو سنأ نع ةداتق ثيدح نم يقهيبلا هجرحأ :ظفاحلا لاق .حيحصلا طرش

 .ثيدحلا اذه لجأل هيف اوملكت اغإ :قازرلا دبع لاقو .ادح فيعض وهو ررحم نب هللا دبع

 :تلق .ءيشب سيلو سنأ نع رخآ هجو نمو ةداتق نع رخآ هجو نم يورو :يقهيبلا لاق
 دبع نبا هاکح امك هب یتفی ناک هنأ درو اغنإو اعوفرم هرأ ملف ةداتق نع رحآلا هحولا امأ

 سنا نع رحآلا هجولا امأو «ةداتق نع هب ررحم نب هللا دبع درفتب هريغو رازبلا مزح لب ربلا
 ىم ا نب هللا دبع قيرط نم لالخلاو هفنصم ين نأ نباو يحاضألا يف خيشلا وبأ هجرحأف

- AQAA - 



 .ةدالولا يق ملوي نيسح نب يلع ناك :لاق 4ظ رباح نع ٦-

 نمحرلا دبع ةرصبلاب دلو دولوم لوأ :لاق «يليقعلا نوع نع -۷

 .مهمعطأو سانلا اعدو «اروزج هب 4ظ ةركب وبأ رحنف «ةركب يبا نبا

 الو «ةاش مالغلا نع قعت تناك دوهيلا نأ ؛4لظ ةريره يبأ نع -۸

 نعو «نيتاش مالغلا نع اوجبذا» :ب هللا لوسر لاقف «ةيراجلا نع نوحبذي

 (ةاش ةيراجلا

€ 

0) 

 .لطاب ثيدح اذه :بذهملا حرش يف يوونلا لاقو «هيبأ نع سنأ نب هللا دبع نب ةمامن نع

 ةياور نم رازبلا هجرحأ دقف كلذك وهو «تبثي ثي ال «ةوبنلا دعب هسفن نع قع :ظفاحلا لاق

 فيعض وهو هللا دبع هب درقت رال لاق سا نم ةد نع تاله وهو روش ن لا دبع

 ةداتق نع ملسم نب ليعامسإ ةياور نم :اهدحأ .نيرخآ نيهجو نم خيشلا وب أ ةجرحأو ها

 لجأ نم ررح نب هللا دبع ثيدح اوكرت مهنإ :قازرلا دبع لاق دقو اضيأ فيعض ليعامإو
 نب مثيلا نع يلمتسملا ركب يبأ ةياور نم :امهينا .هنم.هقرس ليعامسإ لعلف .ثيدحلا اذه

 نكل فيعض دوادو سنأ نع ةمامن نع ىنغملا نب هللا دبع انثدح :الاق ربحا نب دوادو ليج

 دبع نب دمحم هجرخأ دقو دانسإلا يوق ثيدحلاف يرابلا لاحر نم هلا دبعو ةنقث مشيما

 طسوألا يف يناربطلا هجرخأو دقانلا ورمع نع جارسلا قاحسإ نب ميهاربإ نع نما نب كللا

 نم ىنثملا نب هللا دبع يف ام الولف هب هدحو ليج نب مثيلا نع امهالك دوعسم نب دمحأ نع

 سيل :يئاسنلا لاقو ءيشب سيل :نيعم نبا لاق دق نكل احيحص ثيدحلا اذه ناكل لاقملا

 ثيدحلا لهأ نم نكي مل فعض هيف :يحاسلا لاقو .هثيدح جرحأ ال :دواد وبأ لاقو .يوقب

 ًاطخأ اعر :تاقثلا يف نابح نبا لاق .هثيدح رثكأ ىلع عباتي ال :يليقعلا لاقو «ريكانم ىور

 نكي مل ثيدحلاب مهدحأ درفنا اذإ نيذلا خويشلا نم اذهف امهريغو يذمرتلاو يلجعلا هقثوو

 ثيداحألا يف ثيدحلا اذه جرحأف دانسإلا رهاظ ىلع ءايضلا ظفاحلا ىشم دقو ةجح

 لو هصئاصح نم ناك ربخلا اذه حص نإ :لاقي نأ لمتحيو «نيحيحصلا يف سيل ام ةراتحملا

 .هتمأ نم حضي مل نمع هتیحضت يف اولاق امک

 )١( رصتحملا) رازبلا هجرحأ ٤۹۹/۱( بعشلا ینو ۳۰۱/۹ یربکلا ف يقهيبلاو ٦/٠۹۱
 کک
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 ةاش :لاق ؟ةقيقعلا يق ءاطعل تلق :لاق «یسیع يع نب فيرط نع - ۹٩~

 قع ؛مالغلا بسكف «هنع قعي مل نإف :لاق «ةيراجلا يف ةاشو «مالغلا يف

 لبنح نب دمحأ هللا دبع ابأ تعم :لاق دمحم نب ركب يأ نع ٠-

 محلب عنصا :نيريس نبا لاق :لاق ؟اهب عنصي ب فیک :ةقيقعلا نع لأسي

 .معطيو لكأي :لاق ؟اهلك اهلكأي ؟فيك :ليق .تئش فيك ةقيقعلا

عنصا :لاق «نیریس نبا نع -۱
 .تئش فیک ةقيقعلا محلب 

 نهترم مالغ لك» :لوقي ناك ل هللا بن نأ ؛ بط ةرمس نع -۲

 .'(یمسیو .ىذألا هنع طابو ‹ هعباس موي حبذت ‹ هتقیقعب

 :لاق ي هللا لوسر نأ ؛لظ ةرم” نع نسحجلا نع ةداتق نع ٣۳-

 يت
 ٠ نم دحأ ملو «هيبأ نع رعاشلا صفح وبأ هيف :يمثيملا لاق ٤۹۲/۹( حتفلا) خيشلا وبأو

 .لوهجج دانسإ وه :ظفاحلا لاق .امهمجرت

 )١( دمحأ هاور :ظفاحلا لاق ١/٠۷ يذمرتلاو ٣/١١٠.دواد وبأ) نثسلا باحصأو ٠١٠/٤

 يئاسنلاو ۷/ ۱١٦ةحام نباو ٠۰٥۹/۲( مکاحلاو  ۲۹٤/٤يقهیبلاو ٩/ ۲۹۹نم

 .ىمديو :مه ةياور يو قحلا دبعو مكاحلاو يذمرتلا هححصو ةرم نع نسحلا ثيدح
 يف نأ اهطبض هنأ ىلع لدي :تلق .مامه نم طلغ .ىمديو «حخصأ .ىمسيو :دواد.وبأ لاق

 اهركذف ةيمدتلا ةيهام ةداتق اولأس مهن هيفو ةيمستلاو ةيمدتلا.نيرمألا ركذ هنع زهب ةياور

 لعأو «ةيمدتلا ةيفيك نع لأس هنأ طبضي وهو «ةيمستلا نم افيرحت نوكي فيكف «مه

 يف يراحخبلا ىور نكل سلدم وهو ةرمس نع نسحلا ةياور نم هنأب ثيدحلا مهضعب
 هحيحص ١/ ۲۰۸۲.اذه ىنع هنأك ةرم نم ةقيقعلا ثيدح عم هنأ نسحلا قيرط نم
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 :ةداتقل ليقف «یمدیو هسأر قلحیو «هعباس موی هنع حبذی «هتقیقعب نهر مالغ لک)»

 م ةتقعلا جار اهب لبفتسيف هتفيقع فوص نم حب :لاق .یمدی فیک

 .هقلح م هلسغ طيخلا لثم لاس اذإ قح «يبصلا سأر ىلع عضوت

 نمم نسحلا لس :نيريس نبا يل لاق :لاق «ديهشلا نب بیبح نع ٤-
 4 ةرم” نم هتعم" :لاقف ؟كلذ نع هتلأسف :لاق .ةقيقعل | يف هثیدح عم

 اوطيمأف هتقيقعب نهترم مالغلا» :هلوق نع لس هنأ ؛نسحلا نع ٥-

 تامف مدلا هنع قيرهأف دلو اذإ مالغلا نأ يغلب :نسحلا لاق «ىذألا هنع

 كتولَْسَيَو  :لاق «ىذألا هنع اوطيمأ» :هلوقو .هيدلاول عفشي ريغص وهو

 «مالغلا سأر ىلع نوكي ضيحلا مدف [٠٠٠ةرند] 4 ىد وه لق رضيحَملا نع
 يف نوكي :لاقو .هسأر ضرأ ودبي تح ىذألا هنع بهذ هسأر قلح اذإف

 .رعشلا لصأ

 :مهرثكأ لاقف «ةداتق باحصأ اهيف فلتحا دق :ىمسيو :ظفاحلا لاق .ذواد يأ ةياور (۱)

 مهو وهو مامه فلوح :دواد وبأ لاق «لادلاب يمدي :ةداتق نع مامه لاقو «نيسلاب ىمسي
 ام لكشتساو .ىمسيو :ظفللاب ةداتق نع هركذ مث حصأ ىمسيو :لاق «هب ذحؤي الو هنم

 :لاقف ؟هب عنصي فيك :مدلا نع ةداتق اولأس مهتإ هدنع مامه ةياور ةيقب يق اع دواد وبأ هلاق

 يبصلا خوفاي ىلع عضوت مث ءاهحادوأ هب تلبقتساو «هفوص اهنم تذحأ ةقيقعلا تحب اذإ

 نأ طبضلا اذه عم دعبيف .قلحيو دعب هسأر لسخي مت «طيخلا لثم هسأر ىلع ليسي تح

 .ىمسيو :ثيدحلا لصأ نإ :لاقي نأ الإ. ‹«ىمديو :هلوق يف ةداتق نع مهو امامه نإ :لاقي

 ال :ربلا دبع نبا لاق مث نمو «هنوعنصي ةيلهاجلا لهأ ناك امع ايكاح مدلا ركذ ةداتق نأو

 مزح نبا ححر دقو ها خوسنم وهف هظفح ناك نإف هب درفنا يذلا اذه يف مامه لمتحي

 .مام ةياور
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 قعيو «قلحلا لبق حبذلاب ادبي :ءاطع لاق :لاق «جيرحج نبا نع ٦-

 تلقو .دهاو لك :لاقو .رحآلا عبسلاف مهأطحخأ نإف «هعباس موي هنع

 اهناركذ «زعملا نم هيلإ بحأ نأضلاو «نالثم :لاق ؟ناتعفاكملا ام :ءاطعل

 .ءاطع نم يأر ءاهڻانإ نم يلإ بحأ

 وبا لاق .ءاضعأ ةقيقعلا محل يف ءاطع نع يرقنملا ملسأ نع -۷

 .يلِإ بحجعأ اذهو :لاق .مظع امه رسكي ال ينعي :هّللا دبع

 قعن نأ ل هللا لوسر انرمأ :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 .ةاش ةيراحلا نعو «نيتاش مالغلا نع

 تدلو اذإ تناك .اهنبع هللا يضر ةمطاف نأ ؛رفعج يأ نع -۹

 .اقرو هنزوب تقدصتو «هرعش تقلح

 :عمسأ انأو نايفسل لاق الحر تعم :لاق «سنوي نب دمحأ نع -۰

 ةضف وأ ابهذ هنزوب قدصتيف «مايأ ةعبسل قلح «يبصلا رعش يف ىرت ام

 .هب سأب ال :لاق

 ل يبلا لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نع -۱

 ."(ةاش ةيراجلا نعو «ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع ةقيقعلا»

 )١( ةبيش يبأ نبا هحرحخأ ٠٠١/١ دمحأو ٠٠١١/١ يذمرتلاو ٤/ ۹1ةحام نباو ۲/٠٠١٠

 نابح نبا هححصو .حیحص نسح :يذمرتلا لاق ۱۲۹/۱۲.

 يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو ۱۸١/۲١ ريبكلا يق يناريطلاو ٠٠٦/٦ دمحأ هحرحأ (۲)

 .مهب جتح هلاجر :يمثيما لاق ٥۰/۳ يمليدلاو ٢
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 نم هسأر تلط مث «مايأ ةعست هيلع ىتأ نيح اه نبا سأر تقلح نيسح

 .اقرو هرعش نزوب تقدصتو «هتفيقع مد
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 تانبلا ىلإ ناسحإلا يف باب

~Aناک نم)» ا هللا لوسر لاق :لاق ل هللا دبع نب رباح نع  

 :ليق «ةتبلا ةنجلا هل تبجو ؛نهفكيو نهجوزيو نهبدؤي تانب ثالث هل
 ضعب یأرف :لاق «نیتنثا اتناک نإو» :لاق ؟نیتنا اتناک نإو !هللا لوسر ای

 .ةدحاو :لاقل ؛ةدحاو :اولاق ول نأ موقلا

 دبع نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب فوع نع ٤-

 (رانلا نم اباجح هل نك الإ ؛نهنع تومي وأ نبي ىقح تانب ثالث لاع ملسم

 .(نیتنثاو» :لاق ؟نیتنناو ! هللا لوسر اي :ةًأرما تلاقف :لاق

 ةأرماو انأ» هللا لوسر لاق :لاق بڪ كلام نب فوع نع ٥-

 ىلع اهسفن تسبح «لاجو بصنم تاذ ءاهجوز نم تأ «نيدخلا ءاعفس

 .«نيتاهک ةنجلا يف يهو انأ ءاوتام وأ ءاوناب ىتح «اهاماتي

 هلاجر يقابو عبوت دق هنکل ديز نب يلع فعضل فيعض دانسإ انهو «حيحص ثيدح (۱)

 ٠٠٣/۳ دمحأو ۲۲٠/۰ فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هحرحأ «نيخيشلا لاجر تاقث
 طسوألا يف ينارطلاو ۳۸٤/١( فشكلا) رازبلاو (۷۸) بدألا يف يراخبلاو

 ٤1۹/۷. بعشلا يف يقهيبلاو ١٤١/۳ ةيلحلا يق ميعن وبأو ۲۲۹-۰٥
 بعشلا يف يقهيبلاو ٥٦/٠۸ يناربطلاو ٠/۲ ۸٠( دئاوزلا) ثراحلاو ۲۹/٦ دمحأ هجرحا (۲)

 نبا جرحخأو .مهق نب ساهنلا فعضل ؛فيعض هدانسإ :يمثيملاو يريصوبلا لاق ٠٠٦

 :لاق «كلام نب سنأ نع ۱۹۱/۲ نابح نبا هححصو ۱٤۷/۳ دمهحأو ٥٥۱/۸ ةبيش يب
 انأ تنك ؛نهنع تومي وأ نبي تح اثالث وأ نيتخأ وأ نيتنبا لاع نم :4 هللا لوسر لاق

 .-اهيلت يتلاو ىطسولا هعبصأب راشأو- نيتاهك ةنجلا يف وهو
 وبأو )٠١١( بدألا يف يراحبلاو ۲۹/٦ دمحأ هجرحأ «ساهنلا فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۳)

 هس
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 لانعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 يارغا ل لاقت («ةنجلا لخد ؛نهبدأ نسحيو «نهيلع قفنيو ‹نهجوزي

 نم هللاو اذه ۽ هو سابع نبا لاق (نیتنثاو)») :لاق ؟نیتنئا وأ ! هلا لوسر ای

( 
 "هررغو ثيدحل ا م ارك

 ملف ةنبا هل دلو نم» :لاق ي يبنلا نع 4 سابع نبا نع -۷

 اهب هللا هلخدأ «-روكذلا ينعي- اهيلع هدلو رثؤي ملو ءاهنهي ملو ءاهدني

(0D 
 . ةا

 4 هللا لوسر تعم :لاق هل ينهجلا رماع نب ةبقع نع -۸

 نهاسکو ‹ نهاقسو نهمعطأف ‹ نهيلع ربصف تانب ثالث هل تناك نم» :لوقي

 ۸« رانلا نم اباجح هل نک ؛هتدج نم

 ناتنبا اهعم ةأرما يلع تلحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹
 u يج

 ةداتق نع السرم يورو ٤٠٨ بعشلا يف يقهيبلاو o1۸ يناربطلاو ٤ دواد

 ۱ فنصملا يف قازرلا دبع هحرحأ

 يأ نب ثراحلاو ١٠١( بحتنملا) ديه نب دبعو ٤۸٦/١( فاحتإلا) ددسم هحرحأ )١(

 لاق ٠٠۴۳/۲ لماكلا يق يدع نباو ۲٠١/١١ يناربطلاو ٠/۲ ۸٠١( دئاوزلا) ةماسأ

 .شتح فعضل ؛ فيعض هدانسإ :يمثيهاو يريصوبلا

 ٤٠١/١ يقهيبلاو ۳۳۷/١ دواد وبأو ۲۲۲/۱ دمحأو ٥٥۱/۸ ةبيش يبا نبا هحرحا (۲)
 .حيحص :يبهذلا لاقو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ۱۹٦/٤ مكاحلاو

 .حيحص هدانسإ :رکاش خيشلا لاق

 ۲۹۹/۳۰ یلعی وبأو ۱۲۱/۲ ةحام نباو )۷٦( بدألا ق يراخبلاو ٠٠٤١/٤ دمحأ هجرحأ (۳)

 .حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاق ۰0۷/٦< بعشلا يق يقهيبلاو ۲۹۹/۱۷ يناربطلاو
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 اهيتنبا نيب اهتمسقف «اهايإ اهتيطعأف «ةرمت ريغ ايش يدنع دحت ملف «لأست اه

 لاقف «هتربحأف يك يبلا يلع لحخدف «تحرحخف تماق مث ءاهنم لكأت ملو

 .(رانلا نم ارتس هل نك ؛تانبلا هذه نم ءيشب يلتبا نم» ا يبلا

 !ةقارس اي» :لاق يب هللا لوسر نأ ؛هلظ مشعح نب ةقارس نع ٠-

 !هللا لوسر اي ىلب :لاق (؟ةقدصلا مظعأ» :لاق وأ «؟مظعأ ىلع كلدأ الأ

 .(كريغ بساك اه سيل «كيلإ ةدودرم كتنبا» :لاق

 نم ام» : هللا لوسر لاق :لاق 4 هللا دبع نب رباح نع -۱

 تبجو الإ ؛نهیلع قفنیو «نهح ریو ‹«نهجوزيو «نهفکي تانب ثالث هل ملسم
 نمو» :لاق ؟ناتنبا هل تناك نمف !هللا لوسر اي :لحر لاقف (ةنجلا هل

 هل لاقل ؟ةدحاو هل تناك نم :لحرلا لاق ول اننظ ىتح («ناتنبا هل تناك

 . "كلذ لثم

 «ةنحلا هتلخدأ ؛اهيلإ نسحأف ةنباب يلتبا نم :لاق «يرهزلا نع -۲

 يلتبا نمو ‹«رانلا نم هاترتس ؛ريخلا امهيف بستحاف نيتنئاب يلتبا نمو

 ۲۰۲۷/٤. ملسمو ٥۱٤/۲ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۱)
 ٠۹٥/٤ مکاحلاو ٠۰۰/٤ ةحام نباو (۸۰) بدألا يف يراخبلاو ٠۷٠/٤ دمحأ هجرحأ (۲)

 لاق .يبهذلا هيلع هرقأو .هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 .ةقارس نم عمسي مل حاير نب يلع نأ الإ تاقث هلاحر هدانسإ :يريصوبلا

 ۸٤. :مقرب هجیرخت مدقت (۳)
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 ءةنبا هل لجرلا نع لأسي :لاق «هعفر يمعلا دمحم يبا نع -۳

 :ليق (ةجادلا ةبادلاك» :لاق ؟ناتنبا هل لحرلا :لحرلا لاق «لقغم» :لاق

 .«!هکاخأ اوثيغأ هللا دابع اي» :لاق ؟تانب ثالث هل لحرلاف

 ي يبلا ناكو «تانب اذ لكا بيعش ناكو «تانب اذ ةا طول ناكو

 .تانب اذ

 قا هللا نإ :ک هللا لوسر لاق :لاق هبل نيصح نب نارهم نع ٥-

 .(«لايعلا ابأ ففعتملا ريقفلا فيعضلا هدبع بحي

 اوهركت ال» لب هللا لوسر لاق :لاق ءرضنلا يبأ ماس نع ١-

 .(تايلاغلا تاسنؤملا نهنإف ؛تانبلا

 «بعتم وهف تنب هل تناك نم :اعوفرم باطخلا نب رمع نع يورو «فيعض لسرم )١(
 هنإف ؛هونيعأ هللا دابع ایف تانب ثالث هل تناک نمو «لقنم وهف ناتنبا هل تناک نمو

 نم :اعوفرم سنأ نعو ٥۱۸/۳ سودرفلا يف يمليدلا هجرحأ .نيتاهك يعم ةنحجلا يف

 تانب سچ هل تناک نمو «لقثم وهف ناتنبا هل تناك نمو «بعتم وهف ةنبا هل تناک

 ةنجلا باوبأ يأ نم بجحي م تانب تس هل تناك نمو «نيتاهك ةنحلا يف يعم وهف
 .(۲۲۹۰۲ يطويسلل عماجلا) باوثلا يف خيشلا وبأ هحرحأ .ءاش ةينامثلا

 يف يناربطلاو ٠۳۸١/۲ ةجام نباو ( ٤ حابصملا) هدنسم يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)

 لاق ٠١١/١ سودرفلا يق يمليدلاو ٠٦٤/١ نيودتلا يف ينيوزقلاو ۲٤١۲/٠۸ ريبكلا
 ةديبع نب ىسومو نارمع نم هعام” تبثي مل نارهم نب مساقلا ؛ فيعض هدانسإ :يريصوبلا

 .فيعض يذبرلا

 ٤٠١/٦ بعشلا يف يقهيبلاو )١٤۷( ةلصلاو ربلا يف كرابملا نبا هجرحأ «لسرم هدانسإ (۳)
 ى
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 اوهركت ال» ي هللا لوسر لاق :لاق ف رماع نب ةبقع نع -۷

 .'«تايلاغلا تاسنؤملا نهنإف «تانبلا

 مكد الوأ ريخف ةئامو نيتس ةنس تناك اذإ :لاق «يعازوألا نع -۸

 .تانبلا

 ىلع ها جیدح نب ةيرامم لعد :لاق ديرب نب هلا دبع نع
 ةينب :لاق ؟هذه نم :لاقف «هل ةينب هيدي نيبو ص نایفس يبأ نب ةيواعم

 لاقف .ءادعبلا نبرقيو «ءادعألا ندليل نهنإ هللاوف «كنع اهحن :لاق .يل

 .دحأ نهلثم ىتوملا ىكبو ”ىضرملا ضرم ام كاذ ىلع امأ :هلظ ةيواعم

 هل اراد ىزعلا دبع نب بطيوح عاب :لاق ءدانزلا يبأ نع ٠-

 فلأ نوعبرأ هل لحر ىلع ام !دمحم ابأ اي :هل ليقف .رانيد فلأ نيعبرأب

 .؟لايعلا نم ةسمخ هل لحرل رانيد فلأ نوعبرأ امو :لاقف ؟رانيد
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 دبع نب تباث نب عفانو ءريبزلا نب هللا دبع نع تباث نب عفان نع كرابملا نبا نع هدنعو

 نب هللا دبع هدج نم عفان عمسي ملو تاقثلا يف نابح نبا هركذ :يمثيملا لاق ريبزلا نب هللا

 دنه يبأ نب ديعس نع نسح دانسإب السرم يورو .ةعطقنم هتياورف .هكر دي ملو ريبزلا

 بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ ٠/٦ لماكلا يف يدع نبا هاور ةشئاع نع الوضومو

 .ملسم هکر تو ينيدملا نبا هفعضو نيعم نبا هبذك ةيواعم نب دمحم هدانسإ فو ۳٦

 يناربطلاو ۳۲/١( ضورلا) هدئاوف يف ماتو ۱۸١/١ ينایورلاو ٠١۱/٤ دما هجرحا (۱)

 هلاجر ةيقبو «نسح هثيدحو ةعيف نبا هدانسإ يف :يمثيما لاق ۳۷/١ يمليدلاو ۳١۲۷

 .تاقث

 .مهضرم يف مهيلع مايقلا نسحو مهتياعرب كلذو (۲)
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 اب اي :ةيلهاجلا يف مازح نب میکحل لیق :لاق ءدانزلا يبأ نع - ١

 .لايعلا ةلق :لاق ؟لاملا ام !دلاح

 .نيراسيلا دحأ لايعلا ةلق :لاق «بيسملا نب ديعس نع ۲ ١-

 .لاملا سوس لايعلا :لاقي ناك :لاق ءدانزلا يبأ نبا نع - ۴۳

 ناكو «تانب دايز نب رباح ناك :لاق «ناهدلا اص نع-٤

 .اهيف بستحي ناك هنأك ءاهتوم نمتي طق عمس امف «ةفوفكم ةنبا نهيف

 . ةن لخد الإ ؛نهيلإ نسحيف «تاوخأ ثالث وأ تانب ثالث مكدحأل

 نم» : هللا لوسر لاق :لاق هلط ط يردخلا ديعس يأ نع ٦-

 نسحأف «ناتخأ وأ ‹«ناتنب وأ «تاوخأ ثالث وأ ‹«تانب ثالثەل تناک

 تا هلف ؛ نهیف هللا یقتاو ‹ نهتبحص

 مكر يخ هللا دنع مكر يخ» :لاق بب يبنلا نع هه ةريره يبأ نع - ۷

 "هئاسنو هتانبل مک ریخو ءاقالخأ

 .ديعس يبأ نع الوصوم يورو «لسرم هدانسإ (۱)
 يف يراخبلاو ۲/١ دمحأو )٠١١( ربلا يف كرابملا نباو ۲۲٠/١ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)

 هححصو .بيرغ ثيدح :لاقو PIA يذمرتلاو TAI دواد وبأو )٥۹( بدألا

 . ۱۸۹/۲ نابح نبا

 يدع نباو ٠٠١/١ بعشلا يب يقهيبلا هج رخأ ضايع نب ب ديزي فعضل ؛ فيعض هدانسإ ()
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 (ةنجلا امهب هللا هلخدأ ؛امهبحصو «هاتبحص ام امهيلإ نسحأف

 ناتنبا هل تكردأ نم» :لاق ٤# ىبلا نع هل سابع نبا نع - ۸

0) 

 لوسر لاق :لاق -4لط كلام نب سنأ نع هنظأو- تبا نع -۹

 ةمايقلا موي وهو انأ تدك ؛اثالث وأ نيتخأ وأ ءاثالث وأ نيتنبا لاع نم» 4 هللا

# 

 اميس دالوألاو لهألا عم ةرشاعملا نسح ىلع ةلالد ثيدحلا يفو o/Y+ لماكلا ف

 فطعلاو «نهوقع فعضو «نهقالحأ ءوس ىلع ربصلاو «نهنم ىذألا لامتحاو «تانبلا

 ماركإك «ةفلألاو ةبحما تابجوم نم بساني ام ةحوزلا ماركإ جوزلل يغبنيو «نهيلع
 اهذختا هنأ اماهيإ تايئزحلا يف اهتروشمو «قئاللا هحولا ىلع اهسوبلم ةداحإو ءاهاوثم

 ةبادك تيبلا يق ينإ :مصألا متاح لاق «هتمدخب متهتل لزتملا يق اهتيلختو «هرارسأ ةمتاك

 اهنع ةريغلا عفدو ؛اهبراقأ ماركإ ىعاريو «تكسمأ الإو «تلكأ ءيش يلإ مدق نإ ةطوبرم

 دسحلاو ةريغلا نإف ؛اهنم اريح ناك نإو اهيلع ريغلا رثؤي الو لزتملا رومأب اهرطاخ لاغشإب
 لزاملا يق لحرلاو «حئابق ىلإ ىدأ اهنع عفدي مل اذإف «لقعلا ناصقن عم ءاسنلا ةنيط يف

 ريبدت لحرل نوكي ال «نيندب ةايحل اعبتم دحاو بلق نوكي ال امكف «ندبلا يق بلقلاك

 نع زرحتيو «هب صقن ال ردانلاف «دارفأل عقو ام رتغت الو «لمكألا هحجولا ىلع نيلزام

 نإو اهنإف هرارسأ ىلع اهعلطي الو «تايلكلا يف اهترواشم نعو اهتبحم طارفإ راهظإ
 عاتمتساو «بناجألا ىلإ رظنلاو يهالملا اهبنجيو ةريغلا روهظ دنع اهرهظت الاح اهتمتك
 .زئاجعلا يف اميس لامعألا هذه نملعي ءاسن ةسلاحجو «لاحجرلا تاياكح

 ىلعي وبأو ١١١١/۲ ةحام نباو (۷۷) بدألا يف يراخبلاو ؟ro/\ دمحأ هجرحا (۱)

 يف ءايضلاو ۱۹٩/٤ مکاحلاو ۲۰۷/۷ نابح نبا هححصو ۲۳۷/۱۰ يناربطلاو ٤

 ىلوم ديعس نب ليبحرش هما دعس وبأ ؛ فيعض دانسإ :يريصوبلا لاق ٤١٤/٠١ ةراتخملا

 نباو ةعرز وبأو نيعم نباو دعس نبا هفعض دقف تاقثلا يف نابح نبا هركذ نإو همطحخ

 هقثو دعس نب ليبحرش هدانسإ يف :يمثيها لاق .بئذ يبا نبا همهتاو ييطقرادلاو يدع

 .تاقث هلاجر ةيقبو ةمئألا روهمج هفعضو نابح نبا
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ٠ اد ةبابسلاب راشأو «اذكه

 . يا رم انآ تیک ؛اکردی تح نیتیراج

 :لوقي وهو تيبلاب فاط ايبارعأ نأ ؛ةنييع نب نايفس نع ١١-

 يلق تعطق ىرحأ ينتدز نإ

 رمأف !نينمؤملا ريما اي عبرا :لاق ؟كتانب مک :لاقف « هی رمع هعمسف

 .مويلا يف نيمهرد رحأب د رمع هل

 :يطبحلا يسيعل ينابيشلا نيسحلا وبأ دشنأ -۲

 فاعضلا نم نهنإ قانب ابح ىلإ ةايحلا داز دققل

 فاص دعب اقنر نبرشي نأو يدعب سؤبلا نقذي نأ ةفاخ

 فاجع مرك نع نيعلا وبنتف يراوجلا يسك نإ نیرعي نو

بع نب بلطملا ىلع تلحد :لاق «ديمح يبا نب دمحم نع ٣-
 هللا د

 .۱۹۱/۲ نابح نبا هححصو ۱٤۷/۳ دمو ٥٥۱/۸ ةبيش يبا نبا هحرخا (۱)

 .۲۰۲۷/۲ ملسم هجرخأ «حیحص ثیدح (۲)
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 يل ةنبا الإ مهلك يدنع :تلق ؟كلهأ لعف ام :يل لاقف «بطنح نبا

 يلع اهددري- تملع دق :لاق .هللا :تلق ؟نهيلع قفني نم :لاق .تیفوت

 نأ ديرأ امنإ «تملع دق :لاق .هللا :تلق ؟نهيلع قفني نم :-ارارم

 ينإ !ينب اي :يل تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نم تنعم ام مكلدحأ

 ةبارق يذ وأ «نيتخأ وأ «نيتنبا ىلع قفنأ نم» :لوقي ي هللا لوسر تعم

 ارتس هل اتناك ؛امهيفكي وأ «هلضف نم ك هللا مهينغي تح ءامهيلع ةقفن بستحي

 .'«رانلا نم

 «ناتخأ هل تناك نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق هل سنأ نع - ٤

 راشأو «نيتاهك ةنجلا يف وهو انأ تنك ؛هاتبحص ام امهيلإ نسحأف «ناتنبا وأ

 .ىطسولاو ةبابسلاب

 )٠۹٩( كرابملا نبال ةلصلاو ربلا ىلع هدئاوز ف يزورملاو ۲۹۳/١ دمحأ هجرحأ (1)
 مهضعب هاشمو كرتي ملو يندملا ديمح يبأ نب دمحم هيف :يرذنملا لاق ۳۹۲/۲١ يناربطلاو

 .فيعض وهو يندملا ديح نب دمحم هيف :يمثيملا لاق .تاعباتملا يف رضي الو

 دهزلا يق دانهو ٠١١/۸ ةبيش يأ نبا هجرحأ « يشاقرلا ديزي فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)

 قيرط نم مدقتو ۲۸٤/۸ خیراتلا يف بیطخلاو )۳۸١( مراکللا يف يطئارخلاو ۲

 .حیحص
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 تانبلا جيوزت باب

 :لوقي ك هللا لوسر تعم :لاق هلظ ا باطخلا نب رمع نع ٥-

 تباصأف ؛اهجوزي ملف ءةنس ةرشع ينثا ةنبا هل تغلب نم :بوتكم ةاروتلا ين

 .(هيلع كلذ امنإف ؛انإ

 نم مكاتأ اذإ» ل هللا لوسر لاق :لاق هل ينزملا متاح يبأ نع ١-

 «ضيرع داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ ؛هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت
 هقلخو هنید نوضرت نم مکاتا اذإ» :لاق "هيف ناک نإف !هللا لوسر ای :اولاق

 ثالث اطاق تح «ضيرع داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ ؛هوحکناف

)۳( 
 . تارم

 يقهيبلا هجرخأ «عشاجج يبأ هخيش ةلاهجو مرم يبأ نب ركب يأ فعضل ؛ فيعض هدانسإ )١(

 ٠١١/٤. سودرفلا ف يمليدلاو ٠۰۲/١ بعشلا يف

 .ةءافكلا مدع وأ لاملا ةلق نم ءيش (۲)

 يف ينابيشلاو ٠١۳١/۲ عناق نباو ۳۹۳/۳ يذمرتلاو ۲٠/١ ىنكلا يف يراحبلا هجرحأ (۳)

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ۸۲/۷ يقهيبلاو ۲۹۹/۲۲ يناربطلاو ۳١۱/۲ داحآلا

 لاق .ثيدحلا اذه الإ يب يبلا نع هل فرعن الو هبحص هل ينزملا متاح وبأو بيرغ

 دروأو ةبحصلا هل :ًاطوملا نباو نابح نباو يذمرتلا لاق يزاجح ينزملا متاح وبأ :ظفاحلا

 هل ليسارملا) متاح يبأ نبا لقنو يعبات هدنع وهف )۲۲٤( ليسارملا يف هثيدح دواد وبأ

 .ثيدحلااذه الإ هل فرعأ الو ةبحصلا هل فرعأ ال :لاق ةعرز يبأ نع ۲

 1۳۲/١ ةحام نباو ۳۹٤/۳ يذمرتلا هجرحأ ةريره يبأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 ۷۲/١. لماکلا يف يدع نبا هحرحخأ رمع نبا ثیدح نمو ۲ مكاجلاو
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 حاكنلا امنإ :تلاق ءاهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع -۷
 ۲ قت قري نيأ مكدحأ طناف «قر

 .ءافكألا نم الإ نهحورف

 ينأ ريغ «ةيلهاجلا رمأ نم ءيش يف يقب ام :لاق هلظ رمع نع -۹

 .تحكنأ نهيأو «تحكن نيملسملا يأ ىلإ يلابأ تسل

 ؟ءفكلا نع ىليل يبأ نبا تلأس :لاق «حلاص نب نسحلا نع ٠-

 .ال :لاق ؟لاومألا ىنعت :هل تلق :لاق «بصنملاو نيدلا يق ءفكلا :لاق

 جوزي نأ لحرل لحي هملعأ ال :لاق «عيطم يبأ نب مالس نع -۲

 .لعفيو لعفيو «ملعي الو ""هدلو قلطيف بارشلا بحاص امأو «رانلا

 ‹«حيبقلا لحرلا ىلع هتتبا دحأ نهركي ال :لاق هل رمع نع ٣-

 ةنبا يدنع نإ :نسحلل لحر لاق :لاق «ديعس نب ةملس نع ٤-

 نأ يغبنيف ءاهحوزل ةمألاك نوكتف اهحوز ناطلس ىلإ اهيبأ ناطلس نم جرخت تنبلا نأل (۱)
 .حالصلاو نيدلا يوذ نه ريحتن

 .هدلو مأ قلطيف :اهلعلو لصألا يف اذك (۲)
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 اهبحأ نإف « هللا فاخي نم اهجوز لاق ؟اهحوزأ نمف «يلإ تبطح دقو يل

 .اهملظي م اهضغبأ نإو ءاهمركأ

 يناه ىلإ كلملا دبع نب ناميلس بطح :لاق «ةعرز يأ نع-٥

 مث «هجوزي نأ أف دھع يلو وهو «بويأ هنبا ىلع هتنبا موثلک نبا

 ول امأ :ناميلس لاقف :لاق .هجوزف هل مع نبا ىعدف «هلهأ ىلإ فرصنا

 .انحجوزل ايندلا دارأ

 لجرل اهاعد "ركب وبا :ءاطعل تلق :لاق «جیرح نبا نع -۹

 .اهاوهب قحلي :لاق ؟هریغ تیوهف

 نيكسم نيكسم» :4#4 هللا لوسر لاق :لاق «حيجن يأ نع -۷

 ؟لاملا ريثك ناك نإو !هللا لوسر اي :اولاق «ةأرما هل تسيل لجر !نيكسم

 :اولاق .«جوز اه سيل ةأرما !ةنيكسم ةنيكسم ةديكسم ءلالا ريثك ناك نإو» :لاق

 .(ةرثكم ةينغ تناك نإو» :لاق ؟ةرثكم ةينغ تناك نإو !هللا لوسر اي

 هموق يف حكانلا» :ليب هللا لوسر لاق :لاق هه ةحلط نع -۸

 .(هراد يف بشعلاک

 .ركب ةاتف دلاو يأ )١(

 يمليدلاو ۳١۸/١ طسوألا يق يناربطلاو ٠٦۳/١ هننس يف روصنم نب ديعس هجرحأ (۲)

 نب هللا دبع دلاو وهو راسي هما حيجن وبأ :لاقو ۳۸۲/٤ بعشلا يف يقهيبلاو ٠/٤

 ال حيجن ابأ نأ الإ تاقث هلاجر :يمثيملا لاق .لسرم ثيدحلاو نيعباتلا نم وهو حيحن يأ

 .هل ةبحص

 هححصو ۳٠١/٤١ يمليدلاو ٠١٤/١ ةفرعلا يف ميعن وبأو ١٠١/١ يناربطلا هجرحأ (۳)
 س
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 ١ ةلاسر تارشاعملا باتك

 . «مهيلإ اوجوزتو ىيافكألا اوحکناف ‹مكفطنل اوريخت»

 رظنيل» :كيي هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 .ءافكألا اوجوزو ءءافكألا اوجوزت ‹ هتفطن عضي نيأ مكدحأ

 اي» :ج هللا لوسر يل لاق :لاق هل بلاط يبأ نب يلع نع ١-

 اذإ مألار ترضح اذإ ةزانلاو «كتتأ اذإ ةالصلا :نهرخؤت ال ثالث !يلع

(Dg. . اۇفك تدجو) 

 يک
 وه هركذ نم دحأ م ناميلس نب بويأ هيف :يمثيملا لاقو ٤١/۳ ةراتحملا يق ءايضلا
 .ريكانم هل يحلطلا ناميلس هيف :يطويسلا لاقو .تاقث هلاجر ةيقبو «هوبأو

 لاحر نم تاقث مهلك هلاجر نسح هدانسإ :ينابلألا لاق ۱۱۸/٠١ رکاسع نبا هجرخُا (۱)

 ةجام نبا اهجرحأ قرط نم ةشئاع نع يورف «قرطو تاعباتم ثيدحللو .بيذنهتلا
 يدع نباو ۲٠٤/١ خیراتلا يف بیطخلاو ۱۷۹/۲ مکاحلاو ۲۹۹/۳ ينطقرادلاو ۱

 سانأ ىلع هرادمو :ظفاحلا لاقو .ةيهاو هقرط لكو :بيطخلا لاق ۲۸٠/۳ لماكلا يف

 يرفعجلا نارمع نب ثراحلاو يحلطلا ىسوم نب اص :مهلثمأ «ماشه نع هوور ءافعض

 يوقيو لاقم هدانسإ ينو ءاضيأ رمع ثيدح نم ميعن وبأ هجرحأو :لاقو .نسح وهو
 ثيدحو قرطلاو تاعباتملا هذه عومجع. ثيدحلاف :ينابلألا لاق .رحآلا نيدانسإلا دحأ

 .بیر الب حیحص رمع

 يقهيبلاو ۲٠٤/١ خيراتلا يف بيطخلا هحرخأ «رامع نب ةمركع فعضل ؛ فيعض هدانسإ (۲)

TTY 

 ةحام نباو ۳۲١/١ يذمرتلاو ٠۷۷/١ خيراتلا يف يراخبلاو ٠٠١/١ دمحأ هجرحأ (۳)

 خيشلاو ۳٠٤/۲ ةراتخملا يف ءايضلاو يهذلاو وه هححصو ٠۷١/۲ مكاحلاو ١
 نب ديعس ةلاهحل ينابلألاو ظفاحلاو يذمرتلا هفعضو يطويسلاو يقارعلا هنسحو ركاش

 س

 - ۰ ۔



 لايعلا ةئاسر تارشاعملا بانک

a۰  

 يتيب ةيحان يف ”ككحت ىعفأ :لاق «سيق نب فنحألا نع - ٣

 .اڙفك اهنع تددر دق ما نم يلِإ بحأ

 :سيق نب فنحألل لجر لاق :لاق «بيرق نب زيزعلا دبع نع - ۳
 ي ةلجع ينم فرعا :لاق .كنم “""ةانأ دشأ ادحأ تيأر ام !رحب ابأ اي

 ىقح ترضح اذإ ةزانجلاو ءاهيدؤأ تح ترضح اذإ ةالصلا :ثالث

 .اهجوزأ تح تبطح اذإ مأو ءاهیراوأ

 تناك :لاق «مادقملا يبأ نع يشرقلا هللا دبع نب دمحم نع-٤

 «ريصقتلا هيلإ بوطحملا نمو «ةلاطإلا بطاخلا نم نسحتست شيرق

 نب رمع ىلإ بطحن نايفس يبأ نب ةبتع نب ديلولا نب دمحم تدهشف

 مالكب ديلولا نب دمحم ملكتف «زيزعلا دبع تنب رمع مأ هتحأ زيزعلا دبع
 دمحم ىلع هللا ىلصو ءءايربكلا يذ هلل دمحلا :رمع لاقف .ظفحلا زاج

 تباحأ كيف ةبغرلاو «انيلإ تعد كنم ةبغرلا نإف «دعب امأ ءايبنألا متاح

 .كيلع رتخب ملو كراتخاو «هتيرك كعدوأ نم اظ كب نسحأ دقو ءانم

 هتأرمال لاق ؛دمحم نم اهجوزت امل هنأ تربحأو :هّللا دبع نب دمحم لاق

 ت د gندب

 ءا جوز ال يتلا يهو- مألاو ةزانجلاو ةالصلا ليجعت عمجو :ييطلا لاق .ينهجلا هللا دبع

 اهيف موزللا ىنعم نم اهلمشي امل دحاو نرق يف -اهنع وتم وأ ةقلطم ءابيث وأ تناك اركب

 .اهقحب مايقلاو اهتاعارم هيلع مزل نم ىلع اهلحم لقثو
 .كرشل ضرعتي يأ :كب ككحتيل هنإو «ضرعتلاو شرحتلا :ككحتلا (1)

 .ةلجعلا مدعو راظتنالا وهو ينأتلا نم (۲)
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 وأ :تلاق .كنم هب بجعأ ينأ نيملعت تنك ام ةيبصلا هذه يملع :ةمطاف

 لوسر لوق دعب «ةريغ لالحلا يف سيل «مارحلا يف ةريغلا امنإ :لاق ؟راغت ام

 .(امكیلع لخدأ یقح الجعت ال» :ةمطافو يلعل لي هلل

 دارأ املف «هتنبا جوز ةحراخ نب ءامسأ نأ ؛رصن يأ رشب نع -

 ينم كبدأب قحأ ءاسنلا ناك !ةينب اي :لاقف ءاهاتأ اهجوز ىلإ اهيدهي نأ

 ال ءادبع كل نكي ةمأ كحوزل ينوك !ةينب اي «كبيدأت نم يل دب الو

 ينوکو «كيلع لقثيو هيلع يلقثتف هنع يدعابت الو «هنیلمتف هنم نیندت

 :كمأل تلق امك

 بضغأ نيح يتروس يف يقطنت الو يدوم يعدتست ينم وفعلا ذح

 بهذي بحلا ثبلي مل اعمتحا اذإ ىذألاو ردصلا يف بحلا تير ينإو

 ل يبلا نع هي هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ٦-

 ."(جوزب الإ ينغتست ال ةأرملا نإ» :لاق

 جرح يجلا نم الجر نأ ؛يميتلا رماع نب يحي رمع يأ نع -۷

 خيراتلا ق ركاسع نبا هحرخأ ثيدحلا كورتم مادقملا وبأ هيف ؛فيعض لاسرم هدانسإ )١(

1/7 . 

 نبا هيف لاق ىسوم نب رمع هدانسإ فو ٠۲/١ ءافعضلا يف لماكلا يف يدع نبا هجرحأ (1)
 ام لکو «ریثک ثیدحلا نم ترکذ ام ريغ یسوم نب رمعلو :هثیداحأ قاس ام دعب يدع
 يٿ وهو ءءافعضلا يف رمألا نيب وهو «كلذك هركذأ م امو هيلع تأقثلا هعباتي ال تيلمأ

 .ادانسإو انتم ثيدحلا عضي نم دادع
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 لابعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 :لاق .هايملا ضعب يف اهرعش ةرشان «ليللا ضعب يف ةأرماب وه اذإف ءاجاح

 ينِإ :تلق :لاق ؟يع ضرعت مل «يلإ مله :يل تلاقف ءاهنع تضرعأف

 نم ىلوأ نإ ءاباهم تبه :تلاق مث «تيلختف :لاق «نيملاعلا بر هللا فاحأ

 ءاهتعبتف «تلو مث :لاق .ةيصعملا يف ككر شي نأ دارأ نمل ةبيملا ف ككرش

 «موقلا لاحر تيتأ تحبصأ املف «بارعألا مايخ ضعب تلحدف

 خيش لاقف .اهقطنم نمو ءاهنسح نم اذكو اذك ةاتف :تلقف ءاهتفصوف

 لحر :تلق .ءافكألا ىلع :لاق ؟ينجوزم تنا له :تلق .هللاو يقنبا :مهنم

 تلحدو ءاهتجوزت تح تمر امف :لاق مث .مرک فک هللا میت ينب نم
 ىلإ اهتلح تمدق املف «جحلا نم يمودق ىلإ اهوزهج :تلق مث ءاهب

 !كحيو :اه تلق :لاق .تانبو نونب اهنم يل «يدنع هذ يه اهف «ةفوكلا

 نم ريخ ءاسنلل سيل «نبذكت ال !اذه اي :تلاق ؟ذعنیح يل كضرعت ناک ام

 ضعب اه لجع ول هللاوف «تيوه :لوقت ةأرماب نبحجعت الو ءءافكألا

 .اهاوه نود اهدنع ىوهلا وه ناكل ؛اهاوه نم هدیرت ام نادوسلا

 ءاسنلا حاصل تيأر ام :تلاق «بلهملا تنب دنه نع -۸

 ""تلعتبا اذإ ةأرملا نأ كلذو «نهناكسأب نهقاحلإ نم اريح نهرارشو

 .اهحلصي ام ىلع تلبقأ ترهق اذإو «ترهق تنكس اذإو «تنکسو تده

 .تحرب امف يأ 0(

 .جوزلا :لعبلاو «تحوزت يأ (۲)
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 لايحلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 نم اريح “ةرشألل تيأر ام :تلاق «بلهملا تنب دنه نع -۹

 .عمأ لاح لك ىلع نكسلاو «لئاط ريغ هيلإ نوكسم برلو «نكسلا
 ىلع ءاسنلا تلضف» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع - ٠

 . ايلا نهيلع ىقلأ كك هللا نكلو ةوهشلا نم اءزج نيعستو ةعستب لاجرلا

 دجي ام فاعضأ ةعبس ندجي ءاسنلا نإ :لاق هل يلع نع-١

 .لاجرلل ام فاعضأ ةعبس نهنم ربص نل بتكي كلذلف «لحرلا

 هللا باتك ىق :لاق هنأ ؛هظ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع - ۲

 ءنيطلا يف طيحملا رثأك ةأرملا ةذلو لحرلا ةذل نيب ام لصف :لرتملا كك

 .ءايحلاب نهرتس كك هللا نأ الإ «[ززركلا] رثأو

 .رطبلا :رشألاو .حرملا :رشألا (۱)

 رداونلا يق ميكحلاو ٠٠١/۳ سودرفلا يف يمليدلاو ٠٠٠١/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ ()
 لاق ۳٠۳/۷: نازيملا يق يبهذلا لاق لمكم يأ ىلوم دواد وبأ هدانسإ يقو ٤

 نم ورمع نب هللا دبع نع يورو .ثيدحلا اذه هل قاس مث «ثيدحلا ركنم :يراخبلا

 الإ نمؤم نم امو «حاكنلاو شطبلا يف نيعبرأ ةوق تيطعأ :لوألا «نيظفلبو نيقيرط
 يف اهنم راشعأ ةعست تلعجو ءءازجأ ةرشع ىلع ةوهشلا تلعجو «ةرشع ةوق يطعأ
 لكل ناكل ؛نهتاوهش عم ءايحلا نم نهيلع يقلأ ام الولو «لاجرلا يف ةدحاوو ءاسللا
 رداونلا يق ميكحلاو ٠۷۸/١ طسوألا ق يناربطلا هاور .تاملتغم ةوسن عست لجر

 ةأرملا ةذل نيب ام لصف :يناثلاو .فيعض وهو سيق نب ةريغملا هيف :يمثيملا لاق ٤
 طسوألا ق يناربطلا هاور .ءايحلاب نهرتسي هللا نأ الإ نيطلا يف طيخملا رثأك لجرلا ةذلو

YTY/Vءهجرت نم دحجأ ملو بذوش نب يلع نب دمحأ هيف :يمثيملا لاق ٤٦/٤ ميكحلاو  

 .تاقث هلاحر ةيقبو
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 :ليق .ربقلاو جوزلا :نارتس ةأرملل :لاق «شايع نبا نع- ۳

 .ربقلا :لاق ؟لضفأ امهيأ

 .روبقلا ناتحألا معن :لوقي ناك هنأ ؛هللا دبع نب ىلع نع ٤ ١-

 لحرلاو ةأرملا يف رشلا رباد عطقي توملا نأ ؛هلوقب دوصقلملاو ‹«عطقلا نم هلصأو نتخ عمج )١(

 .ربعلاو ظعاوملا امهيف عفنت مل نيذللا

 ۱1 -۔



 مها ةبحلاو نينبلا ىلع فطعلا يف باب
 دلو الو لام الو لهأ نم ام :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٥-

 ءرمع نب هللا دبع الإ نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :هيلع لوقأ نأ بحأ انأو الإ

 .يدعب سانلا يف ىقبب نأ بحأ ينإف

 «هلبق املاس هنبا یقل اذإ هل رمع نبا ناک :لاق «عفان نع - ٦

 .اخيش لبقي خيش :لوقيو

 بحأ نم هللا دبع نب ماس ناک :لاق «رکب يبا نب دلاخ نع -۷

 :لاقف «هيف بتوعف «هيلإ 4ظ رمع نب هللا دبع دلو

 ماس فنالاو نيعلا نيب ةدلحجو مهمولأو ماس يق يننومولي

 نأ ردجأ هنإف ؛كدلو رب :لاق «ىفنحلا هللا دبع يبأ ملسم نع -۸

 .هدلو هقع ؛ِءاس نم هنإو ‹كربي

 ناعأ ادلاو هللا محر» :يب هللا لوسر لاق :لاق «يعشلا نع -۹

 .'(هرب ىلع هدلو

 دانهو ۲٠۹/۰ ةبیش يأ نبا هحرحأ قاحسإ نب نمرلا دبع فعضل ؛ فيعض لسرم هدانسإ (۱)

 ءاطع نع اغالب يورو ١٠١( دصاقملا) نيلهألا ةرشاعم يف يناقونلا ورمع وبأو ۲
 هعاطقناو هلاسرإل فيعض هدانسإو ۲١( ص) عماجلا يف بهو نبا هجرحخأ حابر يبأ نبا

 باوثلا يق خيشلا وبأو ةبحصلا بادآ يف يملسلا هجرحأ يلع ثيدح نم الوصوم يورو
 هدانسإو ٠١١/١( يوادملا) سودرفلا يق يمليدلاو ٠١٠٠١/۳( ءايحإلا ثيداحأ جيرخت)
 .يطويسلاو يواخسلاو يقارعلا هلاق فيعض
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 لوسر اي :لحر لاق :لاق «يعازخلا هللا دبع نب نارمع نع -۰

 :لاق .نادلاو يل سيل :لاق «كيدلاو رب» :للب هللا لوسر لاق ؟ربأ نم !هللا

 .'(كدلو رب»

 «دیزی هنبا ىلع "ةدحجوم هتاخد يلظ ةيواعم نأ ؛ةلثاو يبأ نع ٠١١-

 لحد املف «هاتأف «سيق نب فنحألا ىلإ ثعب حبصأ املف «هتليل كلذل قرأف

 ؟دلولا يق لوقت امو ؟كدلو ىلع كاضر فيك !رحب ابأ اي :هل لاق «هيلع

 هتلحد ةدجومل الإ هذه نع نينمؤملا ريمأ ينلأس ام :يسفن يف تلقف :لاق

 .تدجأ دق تنكل ةنس هيف "”تقوز تنك ول مالک ينرضحف «دیزی ىلع

 ضرأأ مه نحنو «انروهظ دامعو ءانبولق رامن مه !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ٠

 ريم اي اوبضغ نإف «ةليلج لك ىلإ لوصن مهبو «ةليلظ ءامو «ةليلذ

 نوفطليو «مهدو كوضحمي ؛مهطعأف كوبلط نإو «مهضرأف نينمؤما

 «كتايح اولميف ؛ارزن الإ مهيطعت ال ءالقث مهيلع نكت الو «مهدهج

 نم ينإو كيلإ تثعب دقل هللاو !فنحأ اي كرد هلل :لاق .كبرق اوهركيو

 !مالغ اي «يبلق ةميخس تللس دقلف «ديزي ىلع ةدحوم سانلا دشأ

 نامثع نع الوصوم يورو )٠١۲( مراكملا ةلاسر يف فنصلا هجرحخأ «لضعم هدانسإ (۱)

 ١١٤١/۳( ءایحإلا ثيداحأ جيرخت) نيلهألا ةرشاعم باتك يف يناقونلا ورمع وبأ هجرحأ

 ٥۸٤/١١(. زاکلا) هبیغرت يف هیوحنز نب دیمحو

 .بضغ يأ (۲)

 .هيف تنسح يأ (۳)

 .يبلق نم ةدحوملاو دقحلا تعرن دقل يأ ()
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 يتئام. كل رمأ دقو «مالسلا كئرقي نينمؤملا ريمأ نإ :لقف ديزي ىلإ بهذا

 :لاقف .هربخأف لوسرلا هاتأف «كلذ ضبقي نم ثعباف «بوث يتئامو «فلآأ

 الوسرو «لاملاب هيتأي الوسر ثعبف .فنحألا :لاق ؟نينمؤملا ريمأ دنع نم

 «لاملا هاتأو فنحألا هاتأف «نينمؤملا ريمأ دنع نم جرح اذإ فنحألاب هيتأي

 يذلا مالكلا هيلع داعأف ؟نينمؤملا ريمأ اضر ناك فيك !رحمب ابأ اي :لاقف

 ةئاعب هل رمأف «ةزئاحلا كنمساقأل مرح ال :لاقف فط ةيواعم هب ملك

 .بوث ةئامو فلآ

 .يرمأ ترصبأل ديزي يت ياوه الول :لاق بط ةيواعم نع - ۲

 اوركذف عارصلاو ةدشلا يف يناقلي نأ ةيواعم نب ديزي دارا :لاق -هنامز

 یأرف «رظنأسو ءاهجو فرعأ يندحأ ام :هلظ ةيواعم لاقف ‹«ةيواعمل كلذ

 تمدق املف :لاق .ةناكر نب ديزي هيف لعحو «هأشنأف ادفو ديزيل دفوي نأ

 ءاهنم تركذف ةدشلا ركذ م ءانلهأ نع ةلءاسملاو «مالكلاو ةلأسملا هلظ

 تيبأف كلذ ىلإ يناعدف «عارصلا هيف ركنتسي ال اع مالكلا ىرح مث «اظح

 ديزي یتأو ‹يرازاب تبصتعا و ‹«كيلع ال :لاقف ‹نينمؤملا ريمأل الالحإ

 .دب ال يأ (۱)
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 نيبو اهنيب قرفي ردقي ام قح “'هوقح يف اهدشف ء«ةرفصعم ةنيل ةفحلع

 ةيواعم لاقف «ضرألا يق هعضأ تبهذف هتلمتحا مث ءائيش ينتق ال مث ءهنطب

 ينلصوو هدنع تمقأف «هرجح يف هتعضوف «يرجح يف «يرجح يق هڪ

 .هباحصأ عم ينزاحأو «ارس

 نبا ىلع بتع تلصلا يبأ نب ةيمأ نأ ؛ةرامع نب رباح نع ٤-

 :هل لاقف هل

 لملمتأ ارهاس الإ كوكشل تبأ م وكشلاب كتنأ ةليل اذإ

 لحؤم تقو توللا نأ ملعتل اهنإو كيلع يسفن ىدرلا فاخت

 لمؤأ كيف تنك ام ىدم اهيلإ قلا ةياغلاو نسلا تغلب املف

 لعفت رواججا راجلا لعفي امك ةوبأ قح عرت ملذإ كتيلف

 نبا دمحم نب رفعجل ناك :لاق «يرصبلا ةدعسم نب دمحم نع - ٠٥

 انبا يل نأ بحأ ام :لاق ؟هل كبح نم غلب ام :ليقف ءاديدش ابح هبحي

 جاجحلا لاق :لاق ‹شيرق نم خيش نع ریکب نب ورمع نع - ۱۵٩

 .رازإلا دقعم يه :ةوقحلا )١(
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 كبح ناك فيك ينربحأ :-هيلع دحوف هل نبا تام- راصنألا نم لحرل

 هيلإ تقتشا الإ ينع باغ الو «هيلإ رظنلا نم طق تللم ام :لاق ؟كنبال

 .دمح ينباب يدحو ناك اذكه :جاجحلا لاق .اهلو

 حیرشل ناک :لاق «شیرق نم لحر نع دمحم نب ماشه نع -۷

 “شراهي بالكلاو نايبصلا عم بعلي بهذيو باتكلا عدي نبا يضاقلا
 :ەبدۇم لإ بتکف «ةفيحص و هاودب حیرش اعدف اهب

 اهب ىعسي بلكأل ةالصلا كرت

 ةمالمب هنظعف كاتأ اذإف

 ةردبف هبرضب تمم اذإو

 هسفنف تيتأ ام كنأب ملعاو

 سجرلا ةاوغلا عم شارما بلط

 سيكألا بيدألا ةظعوم هظعو

 سبحاف االت اهب تبرض اذإو

 تيأر :لاق «ةفوكلا لهأ نم خيش نع ينابيشلا نسحل ا يبا نع -۸

 خيشلا ىولت تح هدي ضعف «رعسم ىلع بثو اثدح مادك نب رعسم انبا
 رمف «ةفوكلا لهأ بابش عم هل اسرف ابكنتم دغ نم هتيأر مث «هتضع نم

 يلع زعأ سفن امو «متيأر ام سمألاب يب عنص دقل :رعسم لاقف «رعسح

 .كهنم

 .ضعب ىلع اهضعب شيرحت :بالكلاب شارما (۱)
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 «ديعس هنبأ رمف يروثلا نایفس عم انک :لاق «يعجشألا نع -۹

 «ةبوتكم ريغ ةالص ف انأو یناعد ارو ‹«طق هتوفح ام ؟اذه نورت :لاقف

 .هل اهعطقأف

 يبصلاو «هنبا مجحي نايفس تيأر :لاق «يعجشألا نع ٠-

 .هئاکبل يکبي نایفسو «يکبي

 ىلع كدحو نم غلب ام :نايفسل ليق :لاق «صرحألا يبا نع -۱

 .امد تام موی تلب :لاق ؟كنبا

 نب ديعس يل لاقف «ةكم ىلإ تحرح :لاق «نامب نب یحی نع -۲

 ام :لاقف «ةكمب نايفس ينيقلف .مدقت هل لقو ءمالسلا يبأ ئرقأ :نايفس

 :لاقو «جورخلل زهجتف .مدقأ كل لوقي وهو «حلاص :تلق ؟دیعس لعف

 .ءانبألاو ءابآلا اوربأ مهنأل ؛راربألا اوم اغإ

 بحأ ضرألا ق ام :لوقي نايفس تعم :لاق «نامب نبا نع - ۴۳

 هتیأرف ‹ تامف .هنم لإ بحأ تومي دحأ ضرألا يف امو «ديعس نم لإ

 .ينبحوأ :هلوق ركذأ :لاق ؟هتوم ینمت تنک دقو يکبت :تلقف «يکبي

 نب سايإ دنع موق ناک :لاق «يمهسلا ركب نب هللا دبع نع ٤-

 ءابآلا نأ اوعجأف ءاعيمج اورب اذإ ربأ مهيأ ءانبألاو ءابآلا اوركذف «ةيواعم

 ‹نبالا -نيرب اناك اذإ- امهربأ «مكفلاحأ انأ :سايإ لاقف «ارب ناك اذِإ ربأ

 .هيلع كاك هللا ضرتفا امل فلكت دلولا نم هنأو «عابط دلاولا نم ربلا نأل
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 ىلع اوعدت ال» :4# هللا لوسر لاق :لاق هل رمع نبا نع ٥-

 (ةباجإ هللا نم قفاوت نأ ؛مکدالوأ
0) 

 باغ- دزألا نم لحر لاق :لاق «خيش يأ نب ناميلس نع ٦-

 .-هل نبا

 دمحم ىسمأ نيأ يرعش تيل الأ
 ةليل رهدلا نم هيئار انأ لهو

 مداق كدالب نم اذه ليق اذإ

 هنيبو ينيب محرلا نأك تلظف

 ايحتو هركذب سفنلا تيح نكلو

 ىندأ يذلا عادولا هللا لعجي الف

 رحفلا عطاس ىحدلا هنع الخ نيأ وأ £ £

 يردص ىلإ داؤفلا ناحير قصلأف

 ردصلا بصق نم سفنلا هيلإ ترثن

 رهص الو محر جشو نم اننیب امو

 رمه لباولاب عاجعجلا ييح امك

 ركب يأ نم اندهع ىصقأ لثألا يذب
 جرحخو «هينبا يث هلاق لحرل- يرملا رمع نب دمحم دشنأ - ۷

 :ساجاح

 قبطني سيل انفج مونلل تقبطأ

 يف يمليدلاو ۲۹٦/۲ ناهبصأ رابخأ يف ميعن وبأو ۳ بلاطملا) ىلعي وبأ هجرحأ )١(
 هفعض عم رفعحج نب هللا دبع هيف :لاقو ۱۷۷/٤ لماكلا يف يدع نباو ٠/١ سودرفلا
 ملسم هاور رباح ثیدح نم دهاش هلو .سأب هب سيل :ظفاحلا لاقو .هثیدح بتکبی

Yrot/“ىلعااوعدت الو مك دالوأ ىلع اوعدت الو «مكسفنأ ىلع اوعدت ال :ظفلب  
 .مكل بيجتسيف ؛ءاطع اهيف لأسي ةعاس هللا نم اوقفاوت ال «مكلاومأ
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 ةقرؤم نيع هل نم حرتسي م

 يدبك اتق هوحأو دمحم

 امهقارف يبلق نم لح نالفط

 هبناوج يف تظلت قيقر بلق

 امهبرقب جح يل مت ول تددو

 نمو يدحو نم سانلا بجعي ال

 قرألا ةحارلا معط فرعي فيكو

 قلطنت سيعلاو امهتركدذ اذإ

 قرتفن لبق هيلع ىشحخأ تنک ام

 قرتحي داك تح ةبابصلا ران

 قفتي ءرملا هيهتشي ام لك ام

 قلق هبابحأ ىلإ قوشملا نإ يقلق

 :سومشلا هتحأل حادبلا وبأ دشنأ ٣۸-

 مهرسي بيبح مأ ينب لكل
 ةيفح كيلع مأ ىلع لجعف

 ايئان قزرلاب كيتأي يذلا نإف

 هلک كيف اذ نیح يرعش تيل ايف

 هتانب نحت بلقانل كيلع

 بيرغ دالبلا ىصقأ يف كنأل

 بيبح تامملا تح انل تنأو

 بيرغ تنأو ضرأ يف وثت الو

 بيرق كنم يحلاو هب ءيجن

 بوۋت كارن دوقفم ريغ تم

 بيحوو ةقفحخ موي لك هل

 بلطي یتف جرح :لاق دلا نب ليعامسإ نب نسحلا نع -۹

 :همأ لل بتکف ‹هيلع ترذعتف ءايندلا

 - ۹۹ ۔
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 بيرغ بيرغلا ربق یری نأ یکب اعرف بیرغ يربق یری نأ یوس

 :تلاقف «هتلاحخ هتباجأف «همأ تتام دقو باتحلا یفاوف

 بيحجع كاذو انازحأ تحيهو ةربع تيرذأو الاوحأ تركذت

 بيئك بيبحلاو ءامظ كيلإ اننإف انيلإ اقاتشم كت نإف

 بيرغ تنأو يوثت ال كهحوب ةقيفش كيلع مأ ىلع نمف

 بيرق كنم يحلاو هب ءيجم ايئان قزرلاب كيتأي يذلا نإف

 ‹نآرقلا يدلو تملع اذإ :لاق هل صاعلا نب ديعس نع ٠-

 .هیلع يقح يقبو «هقح تيضق دقف «هتحوزو «هتججحو

 نأ هدلاو ىلع دلولا قح :لاقي ناك :لاق «نايفس نع ١-

 . .هبدأ نسحي نأو «هججحي نأو «غلب اذإ هجوزي نأو «هم ا نسحي

 هوبأ هجوزي ملف مالغلا غلب اذإ :لاقي ناك :لاق «ةداتق نع ۲٣-

 .بألا مث ؛ةشح-اف باصأف

 هما نسحيلف ادلو هللا هقزر نم :لاق هلظ سابع نبا نع -۳

 .هجوزيلف غلب اذإف «هبیدأتو

 مه كردأ اذإ اوناك :لاق «يكملا نيسح يبأ نب هللا دبع نع ٤-

 تن :اولاقو «هب حكني ام هوطعأ الإو هلبق نإف «حاكنلا هيلع اوضرع نبا
 .'كبرأب ملعأ

 .كتحجاح يأ (1)
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 مهنأل ؛اراربأ ىلاعتو كرابت هللا مهام :لاق هل رمع نبا نع ٥-

 كيلع كدلول كلذك ءاقح كيلع كيدلاول نأ امك ءءانبألاو ءابآلا اورب

 .اقح

 :كيتعلا نم لحرل يئاطلا حمسلا وبأ دشنأ -۷

 راغص ةيبص الول هللاو

 راصبألا مهنسح يف راحت

 راد كيتعلا نم مسهعمجي

 ..مسهعطقت مسسحرو

 رايطألا ضهني حان ابو

 رامقأ مههوحو افأك

 راخفلا رحوفام اذإ مهب

 راتقإ مهسمي نأ فاحأ

 راسيلاو رشلا نوصي دقو

 رايتس مل امم هبابب
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 مهنيب ةفأرلاو نادلولا ىلع ةفآرلا باب

 محرأ ناك ادحأ تير ام :لاق هبط ة كلام نب سن نع -۷

 .'"هلبقيف هذحخايف ‹نحخديل تيبلا نإو « هيتأي ناکف «انیق هرئظ ناک و

 لل يبلا سباح نب عرقألا رصبأ :لاق هه ةريره يبأ نع -۸

 .مهنم ادحاو تلبق ام دلولا نم ةرشع يل نإ :لاقف «انيسح لبقي وهو

 ۰ (هحري ال محری ال نم هنإ» E يبلا لاقف

 نسحلا ءاجف ءانبطخب ليك هللا لوسر ناك :لاق 4ظ ةديرب نع -۹

 ها لوسر لزاف «نارثعيو نايشمب «نارمحأ ناصيمق امهيلع نيسحلاو

 امال هللا قدصر)» :لاقو «هيدي نیب امهعض وف ءامهلمحف ءربلا نم

 نایشع نييبصلا نيلم ل ترظن | [١٠:نياغتلا] 4 ف ر ا او کک أ

 "«امهتعفرو يشيدح تعطق تح ربصأ ملف «نارثعيو

 وأ نسحلا ءاكب عم ل هللا لوسر نأ ؛ريثك يبأ نب ىح نع -۰

 .هل ةعضرملا اهدلو ريغ ىلع ةفطاعلا :رفظلا . ۱۸٠۸/٤ ملسم هحرحخأ «حيحص ثيدح )١(
 ۰ .دادحلا :نيقلاو

 ۱۸۰۸/٤. ملسمو ۲۲۳۰/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۲)

 يئاسنلاو ههسحو ٠۸/١ يذمرتلاو ٠٠٤/١ دمحأو ۳٦۸/۸ ةبيش يأ نبا هجرحأ (۳)
 ۱۸۹/٤. مکاحلاو ٤۰۳/۱۳ نابح نباو ۲٠۵/۲ ةعزخ نبا هححصو ۲۳
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 .«لقعأ امو تمق دقل ءةنتفل دلولا نإ» :لاق مث ءاعزف هيلإ ماقف «نيسحلا

 :لاقو ي هللا لوسر لزنف «سانلا هلمتحاف «رثع ربنملا نم ابيرق غلب نأ

 .(«تلزن فیک تیرد امر

 ةلوحخ ةحلاصلا ةأرملل تمعز :لاق ‹«زيزعلا دبع نب رمع نع -۲

 ينبا دحأ انضتحم جرح يب هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ميكح تنب

 . لك هللا نار نمل مكنإو «نولهجتو نونبجتو نولخبتل مكنإ» :لاقف « هتنبا

 ىتؤي ب هللا لوسر ناک :تلاق ءاهنع هللا یضر ةشئاع نع -۴۳

 .٠ هكنحيو م وعديف «نايبصلاب

 الوصوم يورو ۳٤٠/١( ردلا) رذنملا نباو ۳۷۹/٦ ةبيش يأ نبا هحرخأ «لسرم هدانسإ (۱)
 هاور :يمثيملا لاق ٤٤/١ يناربطلاو ٠١٠/۳ خيراتلا يف يراخبلا هجرحخأ رمع نبا نع

 ةيقبو امهفرعأ ملو يدوراجلا يلع نب هللا دبع نع هبسني ملو نسح هخيش نع يناربطلا
 ۳۱٠١/۱۳ رکاسع نبا هحرخُا مقرا نب دیز نعو .تاقث هلاحر

 .هتاور ضعب ةلاهج ؛ضيعض هدانسإ (۲)

 فرعن ال :يذمرتلا لاق ۲۳۹/۲١ يناربطلاو ۳٠۷/٤ يذمرتلاو ٠٠۹/٦ دمخأ هجرحأ (۳)

 هل ملعأ ال زيزعلا دبع نب رمع نأ الإ تاقث هلاحر :يمثيملا لاق .ةلوخ نم اعام” رمعل

 .ةلوح نم.اعام

 ‹طقف مم وعدي ۲۳۳۸/١: يراخبلا دنعو ۳۲۸/٤ دواد وبا هجرحا «حیحص ثیدح )٤(

 .ممض وعديف :لدب ‹مهيلع كربيو ۳/۱ ملسم دنعو
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 .'(انم سيلف ؛انریغص محریو

 م نم» يب هللا لوسر لاق :لاق هل تماصلا نب ةدابع نع ٥-

 ."انم سيلف ؛انملاعل فرعيو ءانريغص محريو ءانريبك لج

 ۾ نم ؛انم سيل» :ي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع ٦-
3 2 

 . (انریبک رقویو «ءانریغص محري

 ءانريبك لحي مل نم» :يب هللا لوسر لاق :لاق هه ةمامأ يبأ نع -۷

 . ام سيلف ؛انریغص محریو

 لوسر لاق :لاق هڪ هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ٨۸-

 .(انریبک رقویو ءانریغص محري م نم ؛انم سیل» :ل هللا

 بعشلا يف يقهيبلاو ٠٦٠/۲ مجعملا ي يبارعألا نباو )٠٠١( مراكملا يف يطئارخلا هجرحخأ (۱)

 ةفيعض قرط نم سنأ نع يور دقو «ثيدحلا ركنم داقر يبأ نب ةدئاز هدانسإ فو ۷

 ٠١١۷/١. طسوألا ين يناربطلاو ۱۹١/١ ىلعي وبأو ۳۲۱/۲ يذمرتلا اهجرحأ

 يف يقهيبلاو ۲٠١٠/١ مكاحلاو ۳٠۲/۷ خيراتلا يف يراخبلاو ۲۲۴/١ دمحأ هجرحأ (۲)
 يرذنملا هفسحو مكاحلا هلاحر قثوو ۳٦۲/۸ ةراتحملا يت ءايضلاو ۳۸١/١ لحدا

 .ينابلألاو يمشيملاو
 ٤٥۸/۷ بعشلا يق يقهيبلاو )٠١١( بدألا يف يراخبلاو ٦۱٤/۲ دانه هجرحأ (۳)

 .ينابلألاو يهذلاو ٤ مك اجلا هححصو

 .حيحص نسح :ينابلألا لاق ٠۹۷/۸ ريبكلا يف يناربطلاو )٠٠٠٦( بدألا يف يراخبلا هجرحأ )٤(

 ثيدح :لاقو ٠۲۲/٤١ يذمرتلاو )٠١( بدألا يث يراخبلاو ۲۷/۲ دمحأ هجرحأ )١(

4 - 



 يف وهو يبص توص عمم يب يبنلا نأ ؛ههك سنأ نع -۹

 يف تناك همأ نأ لحأ نم ؛يبصلل ةمححر ؛ةالصلا ففح هنأ اننظف «ةالصلا

 .'ةالصلا

 همأ عم يبصلا عمسي ل هللا لوسر ناك :لاق هه سنا نع -۰

 .ةريصقلا وأ ةفيفخلا ةروسلاب ًارقيف -ةالصلا يف وهو-

 توص عمسيف يلصي ناك ي يبنلا نأ ؛ههظ ةريره يأ نع ١-
 سا ن يس

 يأ !يهإ :لاق اكا ىسوم نأ ؛هللا دبع نب كاحضلا نع -۲
 نإ !ىسوم اي :لاق ؟كيلع لكوتلاو كب نامبإلا دعب كيلإ بحأ لمعلا

 ىلع مهنإف ؛نايبصلاب فطللا «لك و تلاو يب نامبإلا دعب يلإ لامعألا بحأ

 .يتنحج ىلإ مهتضبق ق مهتضبق اذإو «يترطف

 بل ةريره وبأ ىأر :لاق «هيبأ نع نالجع نب دمحم نع -۴۳

 .كنزحأ تام نإو «كنتفأ شاع نإ هنإ امأ :لاقف «هل انبا الماح الجر

 نيب يشم هل انبا يرهزلا ىأر :لاق «متاح نب ب ديزي نع ٤-

 .ضرألا ىلع يشت اندابكأ :لاقف « هيدي

 ٤/۲ ۲٠. يذمرتلا هححصو ۳۸۳/٦ ىلعي وبأو ۲۰٠/۳ دمحأو ٥۷/۲ ةبيش يبا نبا هجرحأ (۱)

 ٠٤۲/١. ملسمو ۲٠۰/۱ يراخبلا هحرحأ «حيیحص ثيدح (۲)

 .ديج هدانسإو ٤۳۲/۲ دمحأ هجرحأ (۳)
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 لايحلا ةئاسر . تارشاعملا باتك

 :يبارعألا خيش يبأ نب ناميلس دشنأ ٥-

 ينافنكت ناذللا ياينب ابح يلإ ةايحلا داز دققل

 ينايقسي ال ايقستسي نإو ءاكب الإ امعطتسا ام اذإ

 انجرح :لاق «هيبأ نع ميهاربإ نب نامثع نب نمحرلا دبع نع - ٦
 ةيحانب انك املف «هيلإ دوفو كلملا دبع نب ديلولا ىلإ شيرق نم رفن نحنو
 ىح تلبقأ دق ةليمج ةأرما اذإف ءام ىلع انلزن ةوامسلا ضرأ نم

 ام ىلع اودهشاف «توعي الحر اورضحا !ءالؤه اي :تلاقف ءانيلع تفقو

 دوج الجر انيتأف ءاهعم انمقف :لاق .هونقلو ةيصولاب هورمو «لوقي

 مهيلع تيطغ ول «راغص ةيبصو هل نونب هلوح اذإف «هانملكو «هسفنب
 عم املف «ةعبس وأ ةتس «دحاو موي يف اودلو مهنأك «مهاطغل "ااتکم

 :لاق م «یکب مث ءهینیع حتف انمالک
 اعارک نوجضني ام مهفعض نم مهتكر ت نيذلا يتيبص حيو اي

 اعاتم نوغلبي قح ينبل يندر ارهد نأ ول يف ناك دق

 انمدقو «هانفدف «تام ىح هدنع نم مقن ملف ءاعيمج اناكبأف :لاق

 ‹هيلع مهب مدقف «هدلوو هلايع ىلإ ثعبف «هل كلذ انركذف «ديلولا ىلع

 لإ نسحأو مه ضرفف

 .ىرفق ماشلاو ةفوكلا نيب ضرأ :ةوامسلا )١(

 .هريغو رمتلا هيف لمحي «صوخلا نم لمعي ليبنزلا وه :لتكلا ()
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 لايعلا ةئاس تارشاعملا بانك

 ءاجف ي يبلا دنع اوناك :لاق «يظرقلا بعك نب دمحم نع -۷

 معن :لاق (مالغ كل دلو هنأ كربخأ» :5 يبلا لاقف الحر راسف لحر

 .'”«كنزحأ تام نإو «كنتفأ شاع اذإ هنإ امأ» :يي لاقف !هللا لوسر اي

 هب يتأ ءرمثلا ىتأ اذإ ناك لي يبلا نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع -۸

 مث (!ةكرب عم ةكرب ءانعاص يفو ءاندم يقو ءانتنيدم يف انل كراب مهللا» :لوقيف

 ."نادلولا نم هترضحب نم رغصأ هيطعي

 :هل ليقف «مالغ هلظ رمعل دلو :لاق «ةورع نب ماشه نع -۹

 .ةمدخلا :ةيانملا ىمستو .هنع هللا نانغأ لب :لاق !سرافلا كنهيل

 دلو :لاق «ةرصبلا لهآ نم لحر نع دمحم نب ماشه نع ٠-

 نأ ينغلب !ديعس ابأ اي :لاقف «هئاسلج ضعب هاتأف «مالغ يرصبلا نسحلل

 «ةمعن لك يق ةدايزلا هللا لأسنو «ةنسح لك ىلع هلل دمحلا :نسحلا لاقف

 ةقافلا نم هيلع قفشأ ىتح ءادک ةايحلا يف يدكب الو ءایعس هل ييعسب

 .رورس هحرف نم الو «نزح هم نم يلإ لصت ال لاح ي انأو « يتافو دعب

 :رخآل نسحلا دنع لحجر لاق :لاق ءدام نب مثيملا نع ٠١-

 .ةمجرت ىلع هل فقأ م نم هدانسإ يفو «لسرم هدانسإ )١(

٠١٠٠٠١/۲. ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 وأ ءالاقب نوكي هلعل ءاسراف نوكي ال هلعل :نسحلا لاقف !سرافلا كنهيل

 «هدشأ غلب ‹بوهوملا يف كل كروبو «بهاولا ترکش :لق نکلو الامج

 .!هرب تقزرو

 :لاق «دولوم أنه اذإ بويأ ناك :لاق «ديز نب دامح نع -۲

 .!ل دمحم ةمأ ىلعو كيلع اك رابم هللا هلعج

 نيملسملا لافطأ» كَ هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع -۴۳

 موي مهئابآ ىلإ مهنوعفدي ىتح «ةراسو ميهاربإ مهوبأ مهلفكي «ةنحجلا يف لبج يف
 .(ةمايقلا

 نع ب هللا لوسر تلأس :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-

 . "ةا يف» :لاق ؟ةمايقلا موي مه نيا :نيملسمل | نادلو

 لهأ مدخ مه لافطألا» :ل هللا لوسر لاق :لاق لط سنا نع ۰٥-

 . ةا

 (۲۱۰) ثعبلا ف يقهيبلاو ۲ ناهبصأ رابحأ يف ميعن وبأو ٥٤١/١ مكاحلا هجرخا (۱)
 .يهذلا هيلع هرقأو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :مكاحلا لاق

 للعلا يف يزوجلا نباو ٠۲۲/١۸ ديهمتلا يف ربلا دبع نباو ۲٠۷/۷ يدع نبا هجرحأ (۲)
 نع يوري لكو تملا نب ىح :لبنح نب دمهحأ لاق «حصي ال ثيدح اذه :لاقو ۲
 سالفلاو يلع لاقو .ءيشب سيل :ىحي لاقو .ثيدحلا يهاو وهو ةركنم ثيداحأ ةيهب
 :يدعسلا لاقو .لوصأ اه سيل ءايشأب درفني :نابنحن نبا لاق .فيعض وه :يئاسنلاو

 .انايعأف اهفرعأ يك ةيهب نع تلأس

 ديزي هيف :يمثيملا لاق ۳١۸/١ ميعن وبأو ٠۳١/۷ ىلعي وبأو ۲۸۱/۱ يسلايطلا هجرحأ (۳)
 س
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 لافطأ» ل هللا لوسر لاق :لاق ل د كلام نب سنأ نع - ٠٦

 . تنا لهأ مدخ مه نيكرشملا

 :هل ليق :لاق «يرصبلا نسحلا نع رانيد نب نسحلا نع - ۷

 هلا | نع :تلق :لاق ؟نمع :هل ليقف .ةنجلا يف :لاق ؟نيكرشملا لافطأ نيأ

 بذک ک یذّلآ ج ىقُشألا لا اهلي الط :ىلاعتو كرابت هللا لاق لک

 .لوتی مو بذکی م اذهو [۹٠-٥٠:ںس] 4 > یّلوَتَو

 عم يبصلا ءاكب عمسي لب هللا لوسر ناك :لاق هل سنأ نع - ۲۰۸

 .ةريصقلا ةروسلاب وأ ةفيفخلا ةروسلاب ًارقيف -ةالصلا يف وهو- همأ

 ک

 امهاحجر ةيقبو ‹«يدع نبا هقتوو قدص لحجر :نيعم نبا هيف لاقو فيعض وهو ‹يشاقرلا

 .حيحصلا لاجر

 ريصن نب جاجحلا هيفو ۲۲١/۳ طسوألا يف يناربطلاو ١٦۲/۲( رصتحملا) رازبلا هحرحخأ )١(

 دهاش هلو «يشاقرلا ديزي هيفو سنأ نع ۲۸۲/١ يسلايطلا هاورو .نافيعض ديز نب يلعو

 طسوألاو ۲٤٤/۷ ريبکلا يت يناربطلا هاور :يمشيملا لاق بدنح نب ةرمس ثیدح نم

 .دهاوشلاو قرطلا هذه عومجع يدنع حيحص ثيدحلا نأ لوقلا ةلجو : ينابلألا

 .۱۹۰ :مقرب هجیرخت مدقت «حیحص ثیدح (۲)
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 مهليبتتو مهمشو نادلولا لمح باب

 لك هللا لوسر «ينذأ عمو ينيع رصب :لاق 4ظ ةريره يأ نع -۹

 ىلع هيمدق عضوف -نيسحلا هنأ ينظ ربكأو- نيسحلا وأ نسحلا ديب ذحأ

 ٠ (ةقب نیع قرت» :لوقي وهو «هیذخفو هیقاس ىلع هیقري لعج مث «هیمدق

 مهللا» :لاق مث «هفوج لبقف «هاف حتف ليَ هللا لوسر ىلع هيلجر عضو املف

 "7(! هب نم بحأو هبحأف «هبحأ ف!

 لبقأف ءنسحلا ءاجف ل يبلا دنع انك :لاق لڪ يلايل يبا نع -۰

 "ںیبز لبقف هصیمق مدقم عفرف «هیلع غرمتی

 نيسحلا ىلحجر نيب جرفي ب ىبنلا ناك :لاق «نايبظ يأ نع ١-

 .هتبیبز لبقیو

 ةقب :هانعم يف ليق ؛ةقب نيع قرت «ةقزح ةقزح :تلاقف اهلفط تصقر اهنأ ةًأرما نع ركذ )١(

 رغصل ةقبلاب اهلفط تهبش اهنإ :ليقو ءاهلعا يأ ةقب نيع دعصا :تدارأ «نصح مسا

 ٩١٠١/۲( دئاوزلا) ثراحلاو ۷۸۷/۲ لئاضفلا يف دمحأو ۳۸٠/١ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)
 ركاشع نباو ۹/۳ يناررطلاو ۱۲۹/۱ لاثمألا ف يزمرهمارلاو )٠٠١( ينسلا نباو

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو هقثو نم دحأ ملو درزم وبأ هيفو :يمثيها لاق ۳

 .يوقلاب هدانسإ سيل :لاقو ۱۳۷/١ يقهيبلاو ١۲۷/١) صيحلتلا) يناربطلا هجرحا (۳)

 )٤( يدع نباو ۱/۳ يناربطلا هجرحأ سابع نبا نع الوصوم ءاجو «لسرم هدانسإ ٦/٤۹

 ةراتخملا يف ءايضلاو ۹/٠٠١ هفعض سوباق هيف :ظفاحلا لاقو .نسح هدانسإ :يمثيملا لاق

 .يئاسنلا
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 نسحلل لاق هل ةريره ابأ تيأر :لاق «قاحسإ نب ريمع نع -۲

(CD. 
 هل .

 .هل اهفشكي مل ةروعلا نم ةرسلا تناك ول :كيرش لاق :نمحرلا دبع لاق

 ققح «هعم تحجرحخو جرح ب يبنلا نأ ؛هلط ةريره يبأ نع - ۲
 مث ءاهنع هللا يضر ةشئاع تيب ىتأف «فرصنا مث «عاقنيق ينب قوس انيتأ

 هسبلت وأ هلسغت هتسبح همأ نأ تننظو -انيسح ینعی- «عکل مأ» :لاق

 م «هبحاص امهنم دحاو لك قناعف «دتشي ءاج نأ ثبلي ملف ءاباخس

 .(!هبڪ نم بحأو «هبحأف هبحأ ىنإ مهللا» :لاق

 نب هللا دبع انيلع لحد :لاق -ريبزلا لآ ىلوم- يهبلا نع-٤

 هبشأب مكر بحأ انأ :لاقف «هلهأ نم كي يبلا هبش ركاذتن نحنو هظ ريبزلا

 وهو ي يبلا ياي هتيأر دقل «يلع نب نسحلا ؛ل هللا لوسرب ساغلا

 وهو هيتأي وأ «لزاي يذلا وه نوکی تح هلزای امف هرهظ بکر یو «دجاس

 رحآلا بناحلا نم جرخي ىتح هيلجر نيب هل جرفيف «عکار

 ٤۲۰/۱٣ نابح نبا هححصو ۲ يقهيبلاو ۳٠/۳ يناربطلاو ۲٠٠/۲ دمها هجرحخأ (۱)

 .ةقث وهو قاحسإ نب ريمع ريغ حيحصلا لاحر هلاحر :يمثيملا لاقو ۱۸٤/۳ مكاحلاو

 ۱۸۸۲/٤. ملسمو ۷٤۷/۲ يراخبلا هحرخأ «حیحص ثيدح (۲)

 لاق ١۷١/۹( عمحا) يناربطلاو ٠٤١٤/١ رازبلاو ۷٠/۲( ةباصإلا) دعس نبا هجرحخأ (۳)
 .فيعض وهو سباع نب يلع هيف :يمئيهلا
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 هللا لوسر ىلإ -هام دق- يص ءاح :لاق بڪ ديعس يبا نع ٥-

 ىلع وهو ماق مث «هدیب هکسمأف «هرهظ ىلع بکر ف «دحاس وهو

 .'”بهذف هلسرا م «عکر مث «هرهظ
 نسحلا بثو ىلص اذإ كلي يبنلا ناك :لاق 4ظ هللا دبع نع ١-

 «هرهظ ىلع اذکه هديب لاق ‹سلجي نأ دارأ اذإف «هرهظ ىلع نيسحلاو

 ."ناعقي ل ىح

 نيسحلاو نسحلاو ي يبلا ناك :لاق هل دوعسم نبا نع -۷

 نم «يمأو امه يباب ءامهوعد» :لاقف «سانلا امهذحأيف «هرهظ ىلع نابثي

 .(نيذه بحيلف ينبحأ

 ‹ءيجڃ ناک ڊڪ نيسحلا وا نسحلا نا ؛ يڪ كلام نب سنا نع -۸
 يبن اي :هل ليقف «دوجسلا ليطيف هرهظ ىلع بكر يف «دحاس ب هللا يبنو

 هملعن ال :رازبلا لاق ۳٠٠١/۲( رصتحملا) رازبلاو ۲٤١۸/۲( فاحتإلا) ةبيش يبأ نبا هحرحخأ (۱)
 ةيطع فعضل ؛ فيعض هداتسإ :يريصوبلا لاق .دانسإلا اذهب الإ ديعس يبأ نع ىوري
 يمس دقو .فيعض دانسإ وهو :ظفاحلا لاقو .فالتحا هدانسإ يف :يمثيملا لاقو .يلوعلا

 .نسحلاب :رازبلا ةياور يو «نيسحلاب :ركب يبأ ةياور ف يبصلا

 .كورتم وهو ريهظ نب مكحلا هيف «فيعض هدانسإ (۲)
 ىلعي وبأو ۲۲٠/١ رازبلاو ٠۰/١ یربکلا يق يئاسنلاو ٩١/١١ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۳)

 نابح نباو ٤۸/۲ ةميزح نبا هححصو ۲٠۳/۲ يقهيبلاو ٤۷/۳ يناربطلاو ۸

 .فالتحا مهضعب يقو تاقث ىلعي يبأ لاجر :يمثيما لاق °
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 .'”هلجعأ نأ تهركف «ينلحترا ينبا نإ» :لاقف ؟دوجسلا تلطأ دقل !هللا

 يلصي ل هللا لوسر امنيب :لاق ءدادش نب هللا دبع نع-۹

 نظلا ربكأ :نوميم نب يدهم لاق- د نيسحلا وأ نسحلا هاتأ ذإ سانلاب

 سانلاب دوجسلا لاطأف «دحجاس وهو هقنع ىلع بكر ف -4 نيسحلا هنأ

 دقل !هللا لوسر اي :اولاق «هتالص ىضق املف «رمأ ثدح دق هنأ اونظ یټح

 ‹«ينلحترا اذه ينبا نِإ» :لاق ؟رمأ ثدح دق هنأ اننظ تح دوجسلا تلطأ

 .'(هتجاح يضقي ىتح هلجعأ نأ تهركف

 ذحأف «ءاشعلا ي يبنلا عم ىلص هنأ ؛ نط هريره يبا نع-۰

 عضو سلح املف «هرهظ ىلع نابكر ي امهنع هللا يضر نيسحلاو نسجل ا

 :تلقف «هيلإ تمقف :لاق .ىرحألا هذخف ىلع رحآلاو «هذخف ىلع ادحاو

 . "الخد ىتح اهئوض يف الازي ملف «ةقرب تقربف ؟امهلهأ امهغلبأ الأ

 بلد نيسحلا هاف رغف يب يبنلا نأ ؛هلظ يرماعلا ىلعي نع-١

 هریغ هفعضو نابح نبا هقثو ناوکذ نب دمحم هيف :يمثيملا لاق ٠١١/٦ ىلعي وبأ هجرحأ (۱)

 .حيحصلا لاحر هلاحر ةيقبو

 دمحأو ۳۸۰/٦ ةبیش يبا نبا هج رح داملا نب دادش نع الوصوم ءاحجو ‹«لسرم هدانسإ (۲)

 طرش ىلع ۱۸١/۳ مكاحلا هححصو ۲۷١/۷ يناربطلاو ۲۲۹/۲ يئاسنلاو ۳

 .يبهذلا هقفاوو نيحخيشلا

 يهذلاو ۱۸۳/۳ مكاحلا هححصو ٠٤٠١/۲( رصتحملا) رازبلاو ۲ دمحأ هجرحأ (۳)

 .تاقث دمحأ لاجر :يمثيملا لاقو
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 «!طابسألا نم ناطبس انسحو انیسح بحأ نم هللا بحأ» :لاق م «هلبقف (0

 فط رمع نبا دنع اسلاج تنك :لاق «معن يبأ نبا نع -۲

 :لاق .قارعلا لهأ نم :لاق ؟تنأ نمم :لاقف ؟ضوعبلا مد نع لحر هلأسف

 ! هللا لوسر نبا اولتق دقو ضوعبلا مد نع ينلأسي ءاذه ىلإ اورظنا
 .«ايندلا نم يتناحير امه ناذه يانبا» :لوقي ل هللا لوسر تعم

 ٣- يبلا سباح نب عرقألا رصبأ :لاق هه ةريره يبأ نع 4

 مهنم ادحأ تلبق ام دلولا نم ةرشع يل نإ :لاقف 4ظ انيسح لبقي وهو

 ."(محري ال محري ال نم هنإ» لو يبنلا لاقف !طق

 ةمطاف سأر لبقف !رفس نم مدق يب يبلا نأ ؛ةمركع نع ٤-

 . “اهنع هللا يضر

 هيزاغم نم عحر اذإ ك هللا لوسر ناک :لاق «ةمركع نع ٥-

 .ةمطاف لبق

 يذمرتلاو )۳٠١( بدألا يف يراخبلاو ٠۷۲/١ دمحأو ۳۸٠/١ ةبيش يأ نبا هحرحأ (۱)
10¥/oمکاجلاو ٤۲۸/۱١ نابح نبا هخحصو ٠۲/۳ يناربطلاو ۱/١ ةحام نباو  

 .ينابلألاو يمثيهاو يريصوبلاو يذمرتلا هنسحو يهذلاو 1۹4/۳

 ۲۲۳٤/٥. يراخبلا هجرحأ « حیحص ثيدح (۲)

 ۱۸۰۸/٤. .٠ ملسمو ۲۲٠/۰ يراخبلا هجرحا «حیحص ثیدح (۳)

 طس وألا يق يناريطلاو ror یلعی يبا دنع سابع نبا نع الوصوم ءاجو «لسرم هدانسإ )٤(

 .رضي ال فعض مهضعب يو تاقث هلاحرو :يمثيملا لاق ٤
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 تنپ ةمامأ لماح وهو ىلص ي يبلا نأ ؛ هل هداتق يأ نع -

)0 
 . اهعفر ماق اذإو ءاهعضو عكر اذإف «بنيز

 .”رصعلا ةالص يف كلذ لعف يب يبلا نأ ءهط ةداتق يبأ نع ۷

 بابلا ةبتعب ةماسأ رثع :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۸

 لعجف «هترذقتف «ىذألا هنع يطيمأ» :بئ هللا لوسر لاقف .ههحو يت جشف

 هانوسكو هانيلخ ةيراج ةماسأ ناك ول» :لاق مث «هجميو هصعب ل هللا لوسر

Mr. 
 . (!هقفنن قح

 ل هللا لوسر يل لاق :تلاق «اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹

 ِلسغف هذحأ مث «يدي برضف «هيقنأ انأو ىلإ رظنف «ةماسأ هجو يلسغا»

 )١( يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح ٥/ ۲۲۲۰ملسمو ۳۸/۱.

 هيلع عباتي ال ام انه درفت دقو ىطخي قودص هنإف شادح نبا الإ «تاقث هلاحر هدانسإ (۲)

 ةالص يأ :هلأسأ مو :لاق رماع نأ ٠٠٤/٠ دمحأو ۳۳/۲ قازرلا دبع دنع ثيدحلاف

 ةالص اهنآ ميلس نب ورمع نع باتع يأ نب ديز نع تثدحو :جيرج نبا لاق ؟يه

 ةالصلا تمهبأ نيحيحصلا يق ةياورلاو «شادحخ نبا نم مهو ةالصلا نيعت لعلف .حبصلا

 .رصعلا وأ رهظلا ةالص اهنأ ۲٠۲/١ دواد يبأ دنعو

 وبأو ٠٠١/۱ ةجام نباو ۱۳۹/٦ دمحاو 1۲/٤ دعس نباو ۳۹۲/۰٩ ةبیش يبا نبا هحرحا (۳)

 :يريصوبلا لاق ٥۳۲/٠١ نابح نبا هجحصو ٤1۷/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۷۲/۸ ىلعي

 نب بعصم ىلوم هللا دبع يهبلا مساو «ةشئاع نم عم يهبلا ناك نإ حيحص دانسإ اذه

 نع يوري امنإ ءاتيش اذه يف يرد ام :لاقف ؟ةشئاع نم عم له :هنع دمحأ لعس «ريبزلا

 انثدح ةشئاع نع يهبلا هللا دبعل هحيحص يف ملسم جرحأ ليسارملا يف يئالعلا لاق .ةورع
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 .'«!ةيراج ةماسأ نكي م ذِإ هللا نسحأ» :لاق . «هلبق م «ههجو

 نسحأ دق» :ديز نب ةماسأل لاق ٤ هللا لوسر نا ؛يهبلا نع -۰

 .'(!كيف بغري ىتح كانيلخ ةيراج تنك ولو «ةيراج ةماسأ نكي م ذإ انب هللا

 نم دلولا حير» ب هللا لوسر لاق :لاق هل سابع نبا نع -۱
 ."(ةنجا حبر

 يدي نيب ناك ديز نب ةماسأ نأ ؛اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ۲١-
 ينعد :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ءهطاخم حسم بهذف ل هللا لوسر

 .(هبحأ ناف هيبحأ !ةشئاع اي» :لاق !هيلإ انآ نعد « هللا لوسر اي

 ينذحأيل ل هللا ين ناك نإ :لاق ي ديز نب ةماسأ نع ٣-

 :لوقي مث ءانمضي مث «ىرحألا ىلع نسحلا دعقيو «هذخف ىلع يندعقيو

 .«!امهجرأ ينإف امهمحرا مهللا»

 4ل ةيواعم ىلع تلحد :لاق -ةيواعم ىلوم- لماك يبأ نع ٤-

 نبا وهو- دلا ريغ تاقث هلاحرو 1۸/۸ رکاسع نباو ٤۳٥/۷ یلعی وب هجرحآ (۱)

 دعس نبا هجرخأو 1۹/۸ خیراتلا يق رکاسع نبا هجرحأ «تاقث هلاحرو لسرم هدانسإ (۲)

 .نيخيشلا لاجر تاقث هلاحرو السرم رفسلا يأ نع ٤

 يف نابح نباو ۸۲/١ طسوألاو ۸۳/۲ ريغصلا يف يناربطلا هجرحخأ «فيعض هدانسإ (۳)
 ۲٠/۳. ءافعضلا

 )٤( يذمرتلا هحرحأ ٥/ “۷۷نابح نبا هححصو .بیرغ نسح ثیدح :لاقو ۱١/٥۳٤.

 )٥( يراخبلا هجحرحأ «حیحص ثيدح ۰/۲۲۳٠.
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 لايعلا ةلاسر تارشاهملا باتک

 «عبرأ ىلع ىثح دق هه ةيواعم اذإف «نايفس يأ نب ديزي نب دلاحخو انأ

 هيلع انملس انلخد املف ءاریغص هعم بعلي هنبا ديب وهو لبح هقنع ينو

 يبص هل ناك نم» :لوقي ب هللا لوسر تعم :لاق مث «ينم ايحتسا

 .(هل باصتیلف

 بل ةحلط ابأ أي يي هللا لوسر ناك :لاق هط سنأ نع ٠-

 ‹«"ابوۇکم انیزح هدحجوف «هنبال "ریغن تام دقو اموی ءاجف «اریٹک

 لعف ام !ريمع ابأ اي» :ل5 هللا لوسر هل لاقف «هوربحأف هنع مهأسف

 .(؟ريغنلا

 ءيحف ل هللا لوسر دنع تنك :لاق هڪ ىليل يأ نع ۳٦

 :لاقف «هلوانتي نأ موقلا ضعب دارأف «هيلع لابف ي نيسحلا و أ نسحلاب

 .”ءاملا هيلع بص ؛ هلوب ىضق املف «!ينبا !ينبا»

 ىتۇي 4 هللا لوسر ناک :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 يف ينيسحلا لاق ٥٠۳/۳ سودرفلا يف يمليدلاو ۳۷٤/١( رصتحخملا) ركاسع نبا هجرحأ (۱)
 . متاح وب أ هل ضیب لوهجم :ءافعضلا يف يهذلا لاق «مصاع نب دمحم هيف :يوانملاو نايبلا

 .راقنملا رحأ :روفصعلا هبشي رئاط وهو رغن ريغصت (۲)
 .راسكنالاو مغلا هباصأو «هتلاح تءاس يذلا نيزحلا وهو :ابيئك يأ (۳)

 )٤( ملسمو ۲۲۷۰/۰ يراخبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح ۱۹۹۲/۳.

 هلاحر :يمشيملا لاق ۷۸/۷ يناربطلاو ۳٤۷/٤ دمحأو ٠٠١/١ ةبيش يبأ نبا هجرحأ )١(

 :ٹاقت
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 ءا. یعدف ‹ هيلع لابف ‹ يصب یتاف «مهيلع لريو «مه وعديف نايبصلاب

 ."هايإ هعبتأف

 ل هللا لوسر عم تيلص :لاق هلظ هللا دبع نب رباح نع -۸

 اهيف ةرح :لاق «مكنكامأ ىلع» :انل لاق ملس املف «رصعلا وأ رهظلا

 يلع ىتأ تح «ةقعل ةقعل هقعليف لحر لحر ىلع يتأي لعجف «ىولح
 یرحخأ ينقعلأف .معن :تلق «؟كديزأ» :لاق مث «ةقعل ينقعلأف -مالغ انأو-

 ."موقلا رحآ ىلع ىتأ قح كلذك لزي ملف «يرغصل

 ورمعو ديعس نب دلاخ لبقأ :لاق «هلط ورمع نب ديعس نع -۹

 لاقف «ةشبحلا نم مهفرصنم ك هللا لوسر ىلع الخد ىتح دو ديعس نبا
 امأ !دلاخ اي» :لاقف ؟اهدهشن مل ردب انلاب امف !هللا لوسر اي :هلظ دلاح

 !هللا لوسر ای یلب :لاق (؟ناترجه مکلو «ةرجه سانلل نوکی نأ یضرت

 :اه لاقف «رفصأ صيمق اهيلع ةنبا دلاخ عمو :لاق «مكل كاذف» :لاق

 تلعجف للي يبلا ىلع تبكناف :لاق .ليب هللا لوسر ىلع يملسف يبهذا

 .ةكريلاب ممم وعدي يأ )١(

 .۲۳۷/۱ ملسمو ۸٩/۱ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 يف ركاسع نباو ۹٩/١ بعشلا يف يقهيبلاو )٠١٤( يب يبلا قالحأ يف خيشلا وبأ هجرحأ (۴)

 ةجام نبا هجرخأو ء«سلدم وهو هنعنع نسحلا نأ الإ تاقث هلاحرو ۹/۳١( رصتحخملا) خيراتلا

 ةقعل اننيب مسقف «لسع 4# يبلل يدهأ :لاق هللا دبع نب رباح نع نسحلا نع ۲

 اذه :يريصوبلا لاق .معن :لاق ؟ىرخأ دادزأ !هللا لوسر اي :تلق مث «يفقعل تذحأف «ةقعل

 .لهس نب رمع كلذكو «عيبرلا نب قاحسإ هما «ةزمح يبأ لحأ نم هيف فلتخم دانسإ
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 -ةشبحلا ةغلب نسح :لاق- (هنس هنس» يي يبا اه لاقف ءاهصيمق هیرت

 “” «!يقلخأو يلبأ مث يقلخأو يلبأ»

 ضعب يب هللا لوسر لحد :لاق «شايع نب هللا دبع نع ٠-

 ءامسأ هل تلاقف «كلذ ريغل امإو «ضيرم ةدايعل امإ ةعيبر يبأ لآ تويب

 يأ مأ يهو «ةلظنح نب كلام نب مراد نب لشهن نب ريبأ نب ةبرخملا تنب
 ينصوت الأ :سالجملا مأ ىنكت تناكو ةعيبر يأ نب شايع مأو «لهج

 ‹كيلإ يتأت نأ نيبحت ام كتخأ ىلإ يتئا !سالجلا مأ اي» :لاق !هللا لوسر اي

 تیب يي يصب ي هللا لوسر يتأ مث (هنيدجت نأ نيبحت ام كتخأل يبحأو

 ىلع لفتي يبصلا لعجو «هيلع لفتيو يبصلا يقري 4 هللا لوسر لعجف

 هللا لوسر نهفکیو ‹يبصلا رهتني تيبلا لهأ ضعب لعجف ليَ هللا لوسر

 الحر بزاع نم هظ رکب وبا یرتش ثا :لاق هل ءاربلا نع - ٤۱

 نب دلاح نع ۱۱۱۷/۳ يراحخبلا هحرحأو ٦۹/۸ ركاسع نباو ٩٩۹/٤ دعس نبا هجر (۱)

 يبأ عم يب هللا لوسر تیت :تلاق «ديعس نب دلاح تنب دلاحخ مأ نع هيبأ نع ديعس

 -ةنسح ةيشبحلاب يهو :هللا دبع لاق- هنس هنس :1ل4 هللا لوسر لاق «رفصأ صيمق يلعو

 هللا لوسر لاق مش .اهعد : هللا لوسر لاق « يأ ينربزف ةوبنلا متاخجب بعل تبهذف : :تلاق

 .!يقلخأو يلبأ مم «يقلخأو يلبأ مث «يقلخأو يلبأ 4

 خيراتلا يف ركاسع نباو ٠٠٠/٤( ةباصإلا) تايرهزلا يف يلهذلاو هدنم نبا هحرحأ (۲)

 ٠۲۹۱/۹. ةفرعملا يف ميعن وبأو ۱
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 ةعجطضم اهنع هللا يضر ةشئاع اذإف ءهلهأ ىلإ هعم تلحخدف «هعم هتلمحف

 .؟ةينب اي كيدحب فيك :لاقو ءاهدحخ لبقو اهيلع بكأف «ةمومحم يهو

 هللا يضر للجلا تنب ليمج مأ همأ نع هل بطاح نبا نع -۲
 ىلع ةنيدملا نم تنك اذإ ىح «ةشبحلا ضرأ نم كب تلبقأ :تلاق «ءاهنع

 تلوانتف «هبلطأ تحجرخف «بطحلا ينفف اخيبط كل تحبط نيتليل وأ ةليل
 هللا لوسر كب تيتأف «ةنيدملا كب تمدقف كعارذ ىلع تأفكناف ؛ردقلا

 ‹كب يمس نم لوأ وهو «بطاح نب دمحم اذه !هللا لوسر اي :تلقف

 ىلع لفتي لعحو «كيف يف لفتو «ةكر لاب كل اعدو «كسأر ىلع حسمف
 الإ ءافش ال «يفاشلا تنأ فشاو «سانلا بر سابلا بهذأ» :لوقيو كدي

 تئرب یتح هدنع نم كب تمق امف :تلاق (!امقس رداغي ال ءافش ‹كؤافش
 )الر

 -ةملس ما ىلوم- سحجرس نب بوقعي نب حاصن نب ةبيش نع - ٣

 تكر بو هسأر تحسمف يب يبلا جوز ةملس مأ ىلإ ريغص وهو هب يأ هنأ

 لحدت نسحلا ما تناک :لاق «مزهم نب دمحم ورمع يبا نع ٤

 ٣٠۳/۲٤ يناربطلاو ۷۰/٤ مکاحلاو ۱۷/١ خیراتلا يق يراخبلاو ۱۸/۳ دمحا هجرحآ (۱)
 ۲٤۲/۷. نابح نبا هححصو
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حلا يكبيف «ةجاحلا يف اهشعبتف اهنع هللا يضر ةملس مأ ىلع

 "نس

 .[هقسف يف افوط ايبص

 يف هلظ ةريره وبأ ىنسلحأ اعر :تلاق «دعس تنب ةمطاف نع -۲ ٤٦

 .ةكريلاب يل وعديو «يسأر ىلع حسميف (ابهذ لصلصت الاوأ انأو) هرجح

1 *" 
0 

 . ۾

 يمرأ مالغ انأو تنك :لاق هل ورمع نب عفار يأ مع نع-۸

 «لخنلا يمري وأ انلخن يمري مالغ انهه نإ :لب يبلل ليقف «راصنألا لحن

 :لاقف .لکآ :تلقف (؟لخنلا يمرت مل !مالغ اي» :لاقف ي يبلا يب يتأف

 :لاقو «يسأر حسم مث :لاق «اهلفاسأ يف طقس امم لكو ءلخنلا مرت ال»

 ."(هنطب عبشأ مهللا»

 طقتلن ةنيدملاب ةملغ يق تنك :لاق «ةملس نب نانس نع-۹

 !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف تمقو ناملغلا ىعسو هل رمع انرصبأف «حلبلا

 .يرصبلا نسحلا وه )١(
 مكاحلاو ۷۷١/۲ ةحام نباو ٥۸٤/١ يذمرتلاو ۳۹/۳ دواد وأو ۳۱/۰ دمحأ هحرحآ (۲)

o./rحیحص بیرغ نسح ثیدح :يذمرتلا لاق . 
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 :لاق .قلطنا :لاق «هتيرأ املف .رظنأ ينرأ :لاق .حيرلا تقلأ ام وه اغنإ

 ام اوعزتنا تيراوت ول كنإ ناملغلا ءالؤه ىرت !نينمؤملا ريما اي :تلق

 ال محري ال نم» :لاق جي ينلا نأ ؛هط ةريره يأ نع ٠-
 :يحرپ

 :لوقي لي هللا لوسر تعم :لاق بط سيق نب ثعشألا نع ١-

 . لك هللا هجري ال محري ال نم»

 نوردت :لاق نايفس تعم :لاق «ليعامسإ نب قاحسإ نع -_-۲

 نأل ؛مهلضف امنإ :لاقف ءاوتكسف ؟سانلا هل ركب وبأ لضف ءيش يأب

 .هللا ههر ۳ رکب وبأ يتمأب يتمأ محرأ» :لاق يبلا

 انأو ةالصلا يف موقأل ينإ» :لاق يي يبلا نع 4ط ةداتق يبا نع -۳

 .“(همأ ىلع قشأ ال قح ينالص يف زوجتأف ؛يبصلا ءاكب عمأف ءاهلوطأ نأ ديرأ

 ةماسأ نأ ؛همع نع نوشحاملا ةملس يبأ نب زيزعلا دبع نع ٤-

 .۲۲۳ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 .هفرعأ م نم هيف :يمثيها لاق ۲۲٠/١ خيراتلا يف بيطخلاو ۲١۲/١ طسوألا ين يناربطلا هحرحأ (۲)

 يذمرتلاو YA\/Y دمحأ هحرحخأ كلام نب سننأ نع الوصوم ءاحو ‹لضعم هدانسإ (۳)

110/oيف ءايضلاو ٤۷۷/١ مكاحلا هححصو ٠١/١ ةحام نباو ٠۷/١ يئاسنلاو  
 ۲۲۰/۰-۲۲٣. ةراتحملا

 )٤( يراحبلا هجرحخأ «حيحص ثيدح  ۲٠۰/۱ملسمو ٠٤۳/۱.
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 لابحلا ةلاسر تارشاعملا بانک
OE 

 لسغت تلعجف "دمر وهو اهنع هللا يضر ةشئاع دنع ناك هه ديز نبا

 لحدأف هذخأف "«هنيصقتل كنإ» :لب هللا لوسر لاقف «هينيع نع صمرلا

 . ”صمغلا نم هينيع يف ام يذقي لعجف «هينيع يق هناسل

 نب رمع قفتنملا نبا یار :لاق «يدهنلا نامثع يأ نع -۵

 ام ةفيلخ تنك ول ؟ةفيلح تنأو كنبا لبقت :لاقف «هنبا لبقي 4ه باطخل ا

 ةمحرلا كنم عزن دق ىلاعتو كرابت هللا ناك نإ يبنذ ام :لاقف .ينبا تلبق

 .ءامحرلا هدابع نم ك هللا محري اغنإ

 مساقلا وبأ ييفصو لب يليلحخ لاق :لاق هه ةريره يبأ نع ١-

 .(يقش نم الإ ةحرلا ىلاعتو كرابت هللا ع زني ال» :ةرجحلا هذه بحاص

 نوهارلا» :لاق يل ىبلا هب غلبي 4 ورمع نب هللا دبع نع -۷

 . «ءامسلا لهأ مكمح ري ؛ضرألا لهأ اومحرا ‹نجرلا مهمه ري

 .اهحافتناو نينيعلا عجو :دمرلا )١(

 -اهمهفأ مل ةملك ركذ- كنإ :ل هللا لوسر اه لاقف «هجرح نم دنعو .هيدعبت يأ (۲)

 .ةرذبل كنإ :لاقف

 .عطقنم اذه :لاقو 1۹/۸ خيراتلا يف ركاسع نباو ٤۲٦/١ هدنسم يف دعحجلا نبا هحرحأ (۳)

 دواد وبأو )۳۷١( بدألا يف يراخبلاو ٠٤۲/۲ دمحأو ٠/١ يسلايطلا هجرحأ )٤(

 مکاحلاو ۲۱۳/۲ نابح نبا هححصو .نسح ثیدح :لاقو ۳۲۳/۲ يذمرتلاو ٤

VV 

 دواد وبأو ۱۹٤/۷ خیراتلا يف يراحبلاو ٠٦٠/۲ دمحأو ۲٠٤/١ ةبيش يبا نبا هجرحأ )٥(

 ۱۷٣/٤. مکاحلا هححصو .حیحص نسح ثیدح :لاقو ۳۲۳/۲ يذمرتلاو ٣/٤
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 محري ال نم» :لوقي يب هللا لوسر تعم ها ريرج نع - ۸ت

 . هللا همجحري ال ؛سانلا

 محربي امنإ» :لک هللا لوسر لاق :لاق هل م ايز نب ماس نع -0۹

 ءا رلا هدابع نم هللا

 لوسر اي :لحر لاق :لاق 4ظ هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ٠-
 اهتمحر نإ ةاشلاو» :ل هللا لوسر لاقف .اهحبذأ ةاشلا محرأل ينإ !هللا
 . "نک هللا كمر

 ءاسلجم دحجت ملف ي يبلا تتأ ةأرما نأ ؛ردكنملا نبا نع ١-

 «؟يه كمأ» :لل يبلا لاقف .تسلجف تءاجف «هسلحج نم لحر ماقف
 كمر اهتم رف !هللا كمحر اهتمحرف» :لاق .ال :لاق (؟كتخأ» :لاق .ال :لاق

 . 7«! هللا

 ۱۸۰۹/٤. ملسمو ۲۹۸٦/٦ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ٠٠٠/۲. ملسمو ٤۳۱/۱ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 ۲۲/۱۹ یناربطلاو ۲٠٠/۸ رازبلاو (۳۷۳) بدألا يف يراخبلاو ٤٠٦/٣ دمحأ هجرحأ (۳)

 .ينابلألا هححصو .تاقث هلاحر :يمثيملا لاق ۲۰۷/٤ مکاحلاو

 هجرخأ دعس نب لهس نع الوصوم يورو 1۱۹/۲ دهزلا يت دانه هجرخأ «لسرم هدانسإ )٤(
 نبا هجرخأ سنأ نعو ٤1۸/٦ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ رباح نعو ٠١١/١ يناربطلا
 .ةفيعض اهديناسأو ٠۲١/١ يقهيبلاو ۱۹٤/۳ يدع
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 مهتبعادمو نادلولا زيقنت باب

 نسحلا لمحي هبط ركب ابأ تيأر :لاق «ثراحلا نب ةبقع نع-۲

 :لوقيو هڪ يلع نبا

 ل ىلعو

 اا هشة رھظ ر يآ رکنا ل ورم ن ۹۳

 :لوقيو « ينزقني يأ ناک :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٤-

 قيدصلا دلو نم كرابم قيتسع يأ لآ نم ضيا

 يقير ذلأ امك هذلأ |

 نب لضفلا مأ تناك :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع ٥-

 :لوقتو «لضفلا صقرت سابع

 رهف ريغ وأارهف دسي مل نإ 0٠ يركب تلكثو يسفن تلك

 رفولا لذبو زعلا بسحلاب

 نإ ىتح «هظ نامثع بحت شيرق تناك :لاق «يعشلا نع -

 :لوقتف ءاهنبا صقرت تناك ةأرملا

 نامثع شيرق بح نهرلاو كبحأ

 :لوقي «مثق صقري هل سابعلا ناك :لاق «قاحسإ يبأ نع -۷
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 مشألا فناألااذاي منغقايمشثقاي

 مركلا يذەبشاي

 «ةرصبلا لهأ نم خيش نع يمعثخلا هللا دبع نب ىحي نع -۸

 :لوقيو «هدي ىلع سابعلا دعقي بلطملا دبع ناك :لاق

 رثك جاحلا اذإ جاحلا يقسي نأ ربك نإ ينب سابعب ينظ

 رجحو لالك دبع نم مركأ رضخلا مويلا يف ءاموكلا رحنيو

 رشعلا هنم اغلبي مل اعمح ول

 :لوقي لعحو هرجح يف

 ممص تليق نإ ءاروعلا نم هيف مرك وذ فع سابعلا يحأ نإ

 مبشلا مويلا ين ءاموكلا رحنيو ممذلاب يفويو دجملل حاتري

 معو لاح نم كقارعأب مركأ
 تناك بلطملا دبع تنب ةيفص نأ ؛ هللا دبع نب ىيحم نع ٠١-

 :لوقتو «ريبزلا صقرت

 قرفملا ءاوس شبكلا برضي قدصم وذ دحام ةقيقحلا يماح

 قرحألاب الو يناولاب سيلو

 :لوقتو «نايفس يبأ نب ةبتع اهنبا صقرت ةبتع تنب تناك و :لاق ح-١

-1 



 سكن داؤفلا باحخوب سيل

 :لوقتو «ةيواعم صقرت تناك ةبتع تنب دنه نأ ينغلبو-۲

 يبأ داس ام لثشم اشيرق داس يبصلا اذ يف اقداص ينظ كي نإ

 هنبا صقري نسحلا تيأر :لاق «تانبلا بحاص رمعم نع -۳

 :لوقيو

 ةينبم هتبق ىرأ قح ةينملا هب لجعت ال براي

 ةيربرب ناملافلا ةدالو ٠ ةينه ةلافط ةاتف اهيف

 زقنت اهنع هللا يضر ةشئاع تناك :لاق «ةكيلم يبأ نبا نع ٠١-

 :لوقتو 4ط يلع نب نسحلا

 :اه نبال لوقت ةيدابلا لهأ نم ةأرما عم هنأ ؛ يعمصألا نع ٥-

 ةريزجلاو ممشلا فŞ ٠0 ةررحلا له كادف

 ةريي كلا ر ضمو ةرمع قرشو[...]

 ةريج سانأ نمو (

 :هل لوقت اهتعم “و :لاق

 ىشنأ لك رش نم ىل عألاب هفنيعأ
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 ىحرت نيح ميا وأ ىلبح وأ ةع ضرم

 ىدرت اهتار ىننمترققاع وأ

 ىدؤیياهرحب يف

 أ ؛يفقثلا قاحسإ نب دمحم نع-1

 :تلاقف

 اه انبا تصقر ةيبارعأ ن

 هلاثمأاودلواماوفلح دق هلاوحخأ رئاز نم يبأب

 هلابرس اوقرحخ دق هبح نم

 :لوقي هڪ نافع نب نامثع ناك :لاق «دانزلا يبأ نبا نع -۲۷

 هدنع ريطتو ىرابحلا تح هدلو بحي ال ءيش يأف
 .هضراعت :لاق .هدنع :نع يمع تلأس :لاق

 :هل ينبل لاق ايبارعأ نأ ؛ يمعثخلا ايركز يبأ نع -۸

 يتمل تباشو يسوق انح تح يتلا ايتللا دعب هتبهو

 يقتوسق هيف ءادعألا ىلع ضام ٠ يتيحل ضايب بيشلا عملو
 وسن يمحيو يئادعأ تبكي

 :لاقو «هل ةنبا صقر ايبارعأ نأ ؛يلهابلا نسحلا يأ نع-۹

 قدص بحلا بذك ام اذإ بح قلخلا ليبارسلا تاذ اي كبح
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 نايبصلا ىلع ميلستلا باب

 مث «مهيلع ملسف نايبص ىلع رم هنأ ؛ههظ كلام نب سنأ نع ٠-

 ."هعم وهو «مهيلع ملسف ةيبص ىلع رم هب هللا لوسر نأ ثدح

 انيلع رمف ناملغلا عم تنك :لاق بط كلام نب سنأ نع ١-

 )۲) ۰ ل

 ىلع ملس قداص ابأ تيأر :لاق «نامهط نب یسیع نع-۲

 .باتكلا يف ناملغلا

 انيلع رم نوميم نب ورمع تيأر :لاق «ثراحلا نب شبح نع -۳

 . .انيلع ملسيف انيلع رميف ءادمع هل ليحتنف ءانيلع ملسف «باتكلا يق نحنو

 هل رمع نبا تيأر :لاق «يبطاحلا ميهاربإ نب نامثع نع ٤-

 تحرح :لاق -يبدنلا ورمع وبأ وهو- برح نب رشب نع ٥-

 :لاق الإ ؛ريبك الو ريغص ىلع رعي ال لعجف «قوسلا ىلإ 4ظ رمع نبا عم

 .مکیلع مالس «مکیلع مالس
 لك يف انب رمي ها كلام نب سنأ ناك :تلاق «راهن مأ نع-٦

 ۱۷١۰۸/٤. ملسمو ۲۳۰۹۱/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ۱۷۰۸/٤. ملسم هحرخأ «حیخص ثیدح (۲)

 - ۹6۹ ۔



 .نايبص نحنو رم اذإ انيلع ملسيف «ةيطال “ ةوسنلق هيلع نوذرب ىلع ةعمج

 .نايبصلا ىلع ملسي ناك هنأ ؛ هل ةريره يبأ نع -۲۷

 نبا عم تحرحخ :لاق «برح نب رشب يبدنلا ورمع يبأ نع -۸

 .مكيلع مالسلا «مكيلع مالسلا

 ملسي هل رمع نبا ناك :لاق «يشرقلا رامع نب ةسبنع نع -۹

 .باتحلا يف نايبصلا نم هب رم نم ىلع

 .انيلع ملسف انب رمف رخآ ناكم ىلإ انلوحت مث ءانيلع ملسف

 .(...) نايبصلا ىلع ملسي ناك هابأ نأ ؛ةورع نب ماشه نع -۱

 ملسي ةرسيم نب ليدب تيأر :لاق «ىسوم نب ليلخلا نع -۲

 انيلع ج رخي 4ظ ةيواعم ناك :لاق «يماشلا نامشع يبأ نع -۳

 .نيرحاهملا ءانبأ بدأ نسحأ !ملعم اي :ملعملل لوقيو باتكلا يف نحنو

 .سأرلل سابل (۱)
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 ةالصلا نايبصلا ميلعت باب

 مكدالوأ غلب اذإ» :4 هللا لوسر لاق :لاق هظ ينهجلا ةربس نع ٤-

 .(ةالصلا ىلع مهوبرضاف ؛ارشع اوغلب اذإو ‹مهعجاضم نيب اوقرفف ؛نينس عبس

 غلب اذإ» :ليك هللا لوسر لاق :لاق «نمحرلا دبع نب دمحم نع ٥-

 مهوبرضاف ؛نينس رشع اوغلب اذإف ءةالصلاب مهورمف ؛نينس عبس مكدالوأ

 ."«عجاضملا يف مهنيب اوقرفو ءاهيلع

 نب رمع نأ ؛هتدح نع همأ نع ىح يأ نب دمحم نع-٦

 «ىبأي وهف «حبصلا ةالصل اهنبا ظقوت ىهو ةأرما ىلع رم هل باطخلا

 .اهلقعي یتح هيلع تسيل اهنإف "هینعت ال «هیعد :لاقف

 لوسر لاق :لاق هڪ هدح نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع -۷

 ‹رشع يف اهيلع مهوبرضاو «نينس عبس يف ةالصلاب مكنايبص اورم)» 44 هللا

 .«عجاضملا يف مهنيب اوقرفو

 لاق ٠۳۳/١ ينطقرادلاو ۲٠١۹/۲ يذمرتلاو ٠۳۳/١ دواد وبأو ٤۰٤/٣ دمحأ هحرحأ (۱)

 .يهذلا هيلع هرقأو ۳٠۷/١ مكاحلا هححصو .حيحص نسح :يذمرتلا

 ةيطع نب نسحلا نب دمحم هيف :لاقو ٤4/٤ ءافعضلا يق يليقعلا هجرحخأ «لسرم هدانسإ (۲)

 نب دمحم نعو ۳١١( مقر وهو) ةريره يبأ نع يور «ظفحلا برطضم ديعس وبأ يقوعلا

 .نيل اهيف بابلا اذه يف ةياورلاو ىلوأ اذهو ب يبنلا نع نمحرلا دبع
 .هيلع اقيضم هتسبحو هترسأ اذإ :ةينعت هينعأو هتينع (۳)

 )٤( ةبيش يبأ نبا هجرحا ۱/ ۳۰٤ينطقرادلاو ۱۳۳/۱ دواد وبأو ۱۸۰/۲ دمحأو ۱/۲۳١

 مكاحلاو  ۳٠/١..حيحص هدانسإ :ركاش خيشلا لاق
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 .لوألا . اإ ق نايبصلا

 يدلو برضأ :نايفسل تلق :لاق «قوزرم نب يضف تف نع -- ۹

 .هدحأ :لاق ؟ةالصلا ىلع

 اذإ مايصلاب هينب رمأي ناك هنأ ؛هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٠-

 .اولقع اذإ ةالصلابو «هوقاطأ

 مكدالوأ اوملع» :يك هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع ٠١-

 يف مهنيب ارقرفو ءاهيلع مهوبرضاف ؛ارشع اوغلب اذإف ءاعبس اوغلب اذإ ؛ةالصلا
 يجاضملا

 اذإ ةالصلا يبصلا ملعي ناك :لاق 4 رمع نبا نع نانس نع-۲

Eا يا نوملعی اوناک :لاق «تباث يبا نب بدنج نع  

 2. نيرشع دع اذإ

 )١( ضيفلا) ةالصلا باتك يف رصن نبا هحرحأ «لسرم هدانسإ ٠٠١/٦(.

 .اهيلع هعجشو ةالصلا ىلع. داهتجالاو دحلا يف هبغر يأ (۲)

 نب دمحم هيف :يمثيملا لاق ٤۹/٤ ءافعضلا يف يليقعلاو ۱۸۹/١( رصتحملا) رازبلا هجرحأ (۳)
 .هقثو نم دحأ ملو كلذ ونو ثيدحلا نيل :هيفليق وعلا نسحلا

 .دادعألا نم نيرشعلا ىلإ دحاولا نم دعي نأ عاطتسا يأ )٤(
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 عبس :لاق ؟ةنس نم اذه كنبال مك :لاقف «يلع نب نسح ىلع يبأ عم

 .ةالصلاب هرمف :لاق .نينس

 ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا نع -

 ءاننايبص موصنو «هموصن انكف «ءاروشاع موصن نأ انرمأي ي هللا لوسر

 اوكب اذإف دجسم ىلإ مهب بهذنو نهعلا نم بعللا مح لمعنو
 . اهايإ مهانبطعأ

IDةنيمأ يمأ تعم :تلاق ءةيكقعلا تيمكلا تنب ةليلع نع -  

 :تلاق ءاهاطع بلطت فسوي نب جاجحلا نمز يف طساو تتأ اهنأ ثدخت

 جاجحلا اهيلإ ثعب «هللا ةمأ :اه لاقي ل هللا لوسرل ةالوم مث تيقلف

 .ةنيزر اه :لاقي لي هللا لوسرل امداخ اهمأ تناكو :تلاق ءاهب ءيجف

 ءاروشاع موي موص يف ركذت كمأ تعم :هللا ةمأل تلقف :ةنيمأ تلاق

 نإ تح همظعي ي يبنلا تعم اهنأ ةنيزر يم ينتثدح «معن :تلاق ؟اعیش

 يف لفتيف «مويلا كلذ يف عضارملا ةمطاف نايبص وأ «هنايبصل وعديل ناک

 "هيزجي هقير ناكف «ليللا ىلإ مهوعضرت ال» :مهتاهمأل لوقيو «مههاوفأ

 .فوصلا نم يأ ()

 .۷۹۸/۲ ملسمو 1۹۲/۲ يراخبلا هحرحخا «حیخص تیدح (۲)

 طسوألاو ۲۷۷/۲ ٤ ریبکلا يف يناربطلاو ۹۲/۱۳ یلعی وبأو ۱ دئاوزلا) ثراحلا هجرتخأ )7

 تب ةليلع :لاقف يناربطلا ىمسو نهمجرت نم دحأ م اهقوف نمو ةليلع :يمشيلا لاق ۳
 ٍ .هب سأب ال هدانسإو هتحص يف فقوتو ةعزحخ نبا هجرحأ :ظفاحلا لاق .ةنيمأ اهمأ نع تيمكلا
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 نآرقلا رفاصألا ميلعت باب

 نم) ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۷

 نولوألا اهنم بجعي ةدالقب ةمايقلا موي كك هللا هدلق ؛نآرقلا هل ادلو ملع

 .'«نورحآلاو

 ءهبضغ ةكئالملا هب فرعي ايش هلل نإ :لاق «ىمايلا ديبز نع -۸

 «نكس امعرو «كلذ ناك اعرف «ناحدلا ةئيهك شرعلا جترا بضغ اذإف

 يق نآرقلا نادلولا ملعتب اذه :ضعبل اهضعب ةكئالملا تلاق ؛نكس اذإف

 ٠ .لحاسلا

 ملعت ام ريخج ةمألا هذه لازت ال :لاق «یسیع نب هللا دبع نع -۹

 .نآرقلا اهنادلو

 ضرألا لهأ ديريل كلك هللا نإ :لاق «نالجعلا نب تباث نع-٠

 لاق .مهنع هفرص ةمكحلا نوملعتي نايبصلا تاوصأ عم اذإف «باذعلاب

 .نآرقلا :ةمكحلا :ناورم

 كورتم وهو عيمج نب ورمع هدانسإ يو ١۸/١( ناسللا) تاعوضوملا يق شاقنلا هجرحأ )١(

 هدلو ملعي لجر نم ام :اعوفرم ةريره يبأ قيرط نم يورو .ثيدحلا عضوب مهتم
 ميلعتب ةدحجلا لهأ هب هفرعي ةنجلا يف جاتب ةمايقلا موي هوبأ جوت الإ ؛ايندلا يف نآرقلا

 ٠٠٤١/١١ حضوملا يف بيطنلاو ۳٠/١ طسوألا يف يناربطلا هحرحأ .ايندلا يف نآرقلا هدلو

 .يدزألا هفعض ميلس نب رباج هيف :يمثيملا لاق
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 مكيلاهأ اوملع !سانلا اهيأ اي :لاق «سيق نب كاحضلا نع ١-

 وأ ركذ نم ةنحلا لخدي نأ ملسم نم هل كلك هللا بتك نم هنإف «نآرقلا

 هالزنی تح ةا جرد يف قتراو ارقا :هل الاقف ءهافنتكاف ناكلم هات ىٹنأ

 .هيلع يقح يقبو «هقح تيضق دقف ؛هتجوزو «هتججحأو

 ملعت نم هلي يبلا ىلإ سانلا بحأ ناك :لاق «دیبز نع-۳

 ( .هملعو نآرقلا

 نبا انعم ناك :لاق «يسيباركلا بيبح يبأ رابحلا دبع نع ٤-

 هل عضوف «مهزام انيتأف «يبصلا )قزحف «باتكلا يف ينايتخسلا بويأل

 لوقي «بابلا ىلع مئاق بويأو «زوجلا انيلع اوبهنو «هيلع بطحيف «ربنم

 .انل صاح وهو «اولحدا :انل

 :لاق «يكحي يبا تعم :لاق «يبضلا نارمع نب دمحم نع ٥-

 :لوقيو «ةالصلل نايبصلا فصي وهو «ريثك نب دايزب يروثلا نايفس رم
 «ىرسيلا كلحر ىلع يكتا «مكمادقأو مكبكانم اووس ءاولدتعا ءاووتسا

 ملعت نم مکر یخ :اعوفرم هلط نامثع نع ۱۹۱۹/٤ يزاخبلا جرحأو «لسرم هداتسا (۱)

 .هملعو نآرقلا

 .هيف رهم يأ (۲)

SET 



 مامإلا ملسي ىتح ملست الو «كيتبكر ىلع كيدي عضو «ىنميلا بصناو
 ئفطي بدألا نأ يغلب :لاق مث «رظني نايفس ماقف .نيبناجلا الك نم

 .برلا بضغ

 مهأ ينإ :لوقي كك هللا نأ انغلب :لاق ءرانيد نب كلام نع ١-

 ؛مالسإلا نادلوو دحاسملا رامعو نآرقلا ءاسلح ىلإ رظنأف « يقلح باذعب

 ءرادلا يف امئاق ديبع نب سنوي يأ تيأر :لاق «دیبع نع -۷

 .كك هللا كملع امم هملع :يملعمل لاقو «ةملك ينملكو

 نسحلا يأ نب نسحلا نب هللا دبعل نبا قذح :لاق «سنوي نع -۸

 لبق قذح اذإ مالغلا ناك :نسحلا لاقف .قذح دق انالف نإ :هللا دبع لاقف

 .سانلل اماعط اوعنصو «اروزج اورحن مويلا

 نورحاهملا ناك :لاق «نسحلا نب لصاو نب نسحلا نع -۹

 ( .مهئانبأ يملعم قح نوفرعي
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 لايحلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 مهبيدأتو هدلو ميلعتو هلهأ لجرلا ميلعت باب

 ملکو «عار مکلک» ل ا لوسر لا :لاق هلظ رمع نبا نع -۲۰

 «مهنع لوئسم وهو «هتيب لهآ ىلع عار لجرلاف «هتيعر نع لوئسم

 نع اصعلا عفرت ال» :لب هللا لوسر لاق :لاق هلظ رمع نبا نع ١-
Dug JG; sf 

 لک هللا ي مهفخاو ‹كلهأ

 يف طوسلا قيلعتب رمأ ةي يبلا نأ ؛هل سابع نبا نع -۲
 ."تیلا

 :بل يلع نع ةيآلا هذه يف تعم :لاق «روصنم نع ٣-

 مهوبدأو مهوملع :لاق [:مرسا] 4 ارات کیلو ہک وق

 ارات ةكيلهأو كشن ارق :كك هللا لوق يف «نسحلا نع -

 .مهوملعو مهوبدأ :لاق [٠:مرلإ

 لل هللا ين لاق :لاق هلظ رمع نبا نأ ؛نسحلا نع -

 ٠٤١۹/۳. ملسمو ۲۰/۱ يراحبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۱)

 لاق ۳۳۲/۷ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۸٦/١ ريغصلاو ۲٠٤/۲ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ (۲)

 هدانسإو «هريغو يوونلا هفعضو هريغو دمحأ هقثو يح نب حلاص نب نسحلا هيفو :يمشيملا
 .دیج اذه ىلع

 ۲۸٤/۱٠١ ریبکلا يف يناررطلاو ٤٤۷/۲ رازبلاو ٤۲۱/۱ بدألا يق يراخبلا هحرحأ (۳)

 يوانملاو يمثيملا هنسحو ٠۲/۳١ يمليدلاو ۲٠٠/٠۲ بيطخلاو ۳٤٠٠/٤١ طسوألاو

 .ينابلألا هحجصو
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 نك هللا هلأس الإ ؛ترثك وأ تلق ةيعر ادبع :-لاق هارأ- كك هللا يعرتسي ال»

VD 
 (ةصاخ ٤

 هللا لوسر لاق :لاق «هدحج نع هيبأ نع یسوم نب بويأ نع -۹

 .'(نسح بدأ نم لضفأ الح ادلو دلاو لحن ام» 9

 اومركأ» :ب هللا لوسر لاق :لاق 4ف كلام نب سنأ نع -۷

 ."(يهبدا اونسحأو مک دالوأ

 ةرهملا فاحتإ) ةسايسلا ىف ةميرح نباو ٤۹/١( فاحتإلا) ىلعي وبأو ٠١/۲ دمحأ هجرحأ (۱)

 ٠١۸/۳( ضورلا) هدئاوف يف ماتو ۳٠١/١ ناهبصأ خيرات يف ميعن وبأو ٠١١( ةقرو/۳
 مث ءرمع نبا نم ربخلا اذه نسحلا عمسي م :ةعزخ نبا لاق ٠١١/١ ةركذتلا يف يبهذلاو

 اذه :يهذلا لاق .هركذف...لاق رمع نبا نأ تعین :لاق نسحلا نع رحآ قيرط نم هدروأ

 ملسمو ۲٠٠٤/١ يراخبلا دنعو .حيحص هدانسإ :ركاش لاقو .دانسإلا ديج ثيدح

 ملف ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام :لوقي لي يبنلا تعم :راسي نب لقعم نع ۳
 .ةنجلا ةحئار دجي م الإ ؛هحصنب اهطحي

 يراخبلا لاق ۲۹۲/٤ مكاحلاو ۱۸/۲ يذمرتلاو ٤۲۲/١ خيراتلا يف يراخبلا هجرحخأ (۲)
 لب :هلوقب يهذلا هبقعتو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو .لسرم :يذمرتلاو

 لاق رمع نبا ثيدح نم يورو .هاو زازخلا لاص نب رماع هدانسإ يف «فيعض لسرم
 نامرهق رانيد نب ورمع هيفو ۷۷/٤ طسوألاو ۳۲١/۱۲ ريبکلا يف يناربطلا هاور :يمثيهلا

 .كورتم وهو ريبزلا لآ
 يعاضقلاو ۳١١/۲١ ركاسع نباو ۲۸۸/۸ بیطخلاو ۱۲۱۱/۲ ةحام نبا هجرحأ (۳)

 نابح نبا هركذ نإو ثراحلا ؛ فيعض هدانسإ :يريصوبلا لاق 1۷/١ يمليدلاو ١
 خيراتلا) يراحبلا لاقو 4١/۳( ليدعتلاو حرحلا) متاح وبأ هنيل دقف )١١١/٤( تاقثلا يف

 ك
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 بدؤي نأل» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ةرم” نب رباح نع -۸

 .. عاص فصنب موي لك قدصتي نأ نم هل ريخ ؛هدلو لجرلا

 !اذه اي :لحرل 4ظ رمع نبا لاق :لاق «رامع نب ةسبنع نع -۹

 .كرب نع لوتسم وهو «هنع لوئسم كناإف «كنبا بدأ نسحأ

 .لسعلا قعل نم ريخ نسح بدأ :لاق «يدراطعلا ءاجر يأ نع ۰

 .هبدأ نسحأو كدلو مركأ :نولوقي اوناك :لاق دمحم نع ١-

 نأ دلاولا ىلع دلولا قح نم :لاقي ناك :لاق «نايفس نع -۲

 .هبدآ نسحی

 هللا نم هل ناک هسفن نم ظعاو هل ناک نم :لاق «نسحلا نع -۴

 مكتالص !يلهأ اي :لاقف «هلهأو هسفن ظعو نم هللا محرف «ظفاح

 ؛ مکنیکاسم مکنیکاسم «مکناریج مکناریج «مکتاکز مکتاکز «مکتالص

 اذه ناك دبع ىلع ىنثأ كبك هللا نإف «ةمايقلا موي مكمحري نأ هللا لعل

 .هتبر دنع ناو ةوڪ لاو ةولملاب لح ماب ناو و :لاقف «هلمع

 .[٥٠:مرم] ج اًيضرَم

 ي

 .ريكانم هثيداحأ /٤ ۲١(: اءافعضلا) يليقعلا :لاقو .ثيدحلا ركنم ۲

 يناربطلاو ۲۹۲/٤ مکاحلاو ٩٦/۰ دنسملا يف دمحأ نب هللا دبعو ۳۳۷/۲ يذمرتلا هجرح (۱)

 اذهب ثيدح اذه ۲٤١/۲: للعلا يف متاح وبأ لاق ٠/٦ ٠١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲

 .ثيدحلا فيعض حصانو ركنم دانسإلا
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 يأ يب بهذف مالغ يغلب ام :لاق «رامع نب ةسبنع نع ٤-

 ل مر اق ا مع نیا لاکو مالک نر رھلظتسسپ رع نیا يهنتس

 نع لوئسم كنإف «كنبا بدأ نسحأ :يأل هلظ د رمع نبا لاقف «مالغلا

 ا ر نع لوتس هر ‹«هميلعتو هبدأ

 ..حللا یلع هینب برضی ناک هنا ؛ بڪ رمع نبا نع س٥

 برض :هنبال نامقل لاق :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع ٦١-

 .عرزلل دامسلاك هدلول دلاولا

 ناورم نب كلملا دبع ينرمأ :لاق « هللا ديبع نب ليعامإ نع -۷

 زاربلا ىلإ اوجرخي ىتح اماعط مهمعطأ ال نأو «نمسلا هينب بنحأ نأ
 .لتقلا -ينعی- هيف ناک نإو ‹«بذكلا مهبنحأ نأو

 يبعشلا لل هدلو كلملا دبع عفد امل :لاق «مالس نب رمع نع ح۸

 .N) . 3 ا
 مهروعش نسحو اودجنيو اودجمي رعشلا مهملع :لاق ‹ مهبدۇي

 .مالكلا مهنوضقاني “لاحجرلا ةيلع مهب سلاحو «مهباقر دتشت

 اوملعت :رمع لوق هنمو «بارعإلا يق اطخلا :انه هب دارملاو « يناعم ةتس ىلع يتأي نحللا )١(

 .طئاغلا نع ةيانك (۲)

 .اولبنيو اوفرشیو اوزعی يأ (۳)
 .ةعفرلاو ةعاجشلا اوبسكي يأ )٤(

 .مهءاملعو مهفارشأ يآ )٥(
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 :هينب بدؤمل ناورم نب كلملا دبع لاق :لاق «ةنييع نبا نع -۹

 ‹فارشألاو ءاملعلا مهب سلاجو «نآرقلا مهملعت امك قدصلا مهملع

 مه مهتإف """مشحلا مهبنجو «ةبغر ءيش اوسأو ءابدأ ءيش نسحأ مهنإف
 اووقي محللا مهمعطأو «مهباقر ظلغت مهروعش نسحو «ةدسفم

 ءاوكاتسيلف مهرمو «اودجنيو اوحمسي رعشلا مهورو «اوعجشيو
 . "دابكلا ثروي بعلا نإف ؛ابع اوبعي ال ءاصم ءاملا اوصميلو

 دبع نب ديزي ملعأ تنك :لاق «هللا ديبع نب ليعاممإ نع-٠

 ناورم نب كلملا دبع نب ةيواعمو «كلملا دبع نب ناورمو «ناورم نب كلا
 تنكف :لاق .ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع ونب مهو -مهرغصأ ناك و -

 ادر ريغب يشب كلملا دبع لبقأف «نوملعتي يدي نيب مهو شارف ىلع

 لاقف «شارفلا نع تمقف «يدنع سلجي نأ ديري ““ينمؤي هيلإ ترظن املف
 اي :لاقف ءامئاق ماقو «تسلجف !كناكم ليعامسإ اي سلحا :كلملا دبع

 ىلإ وأ ‹«يدي نيب هينب هعم سلجف «ةداسو هل تیتوأف .ةداسوب ينتئا !مالغ

 تيأر نإف «ميلعتلاب انمع دق ليعامإ نإ !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف .يبناج

 :لاقف .زوجلاب :اولاق ؟اوبعلت نأ نوديرت ءيش يب :لاق ؟بعلن انعدت نأ

 .رصقلا مدجخ يأ (۱)

 .سفنلا ذخأ عم ةقيقر ةقيرطب هفاشترا :صملاو «سفنت الب ءاملا برش :بعلا (۲)

 .دبکلا بیصی ضرم وه (۳)

 .يندصقي يأ )٤(
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 هنبا نيعي كلملا دبع ذحأو «نوبعلي اوذحأو .زوح نم ةفقب انتئا !مالغ اي

 هل لوقي :لاق «ىكبف رغصألا رف ذإ رغصألا ةيواعم ىلع ناورم طسوألا

 كل بهن نحن «يكبت "كرمق تازوح رشع نأش يف :كلملا دبع

 ىلع يكبأ نكلو «ينرمق نأ يكبأ ام هللاو :مالغلا لاق .ىألم ""ةرارغ

 ىلإ ىرت الأ :ديزيل تلقف :ليعامسإ لاق .مويلا ذنم يلع هايإ كميلعت

 ينعي- ينبجي ملو ءايح مالغلا سكنف «تازوج رشع نم ىكب كيحأ
 دلاخ ابأ ندجنل :ايحتسا دق ملكتي ال هآر نيح كلملا دبع لاقف -ديزي

 نوكحضت !ينب اي :لاقف ءاوكحضو اوبعل ذإ -ديزي ينعي- اتوکس امیلح

 !نينمؤملا ريمأ اي تنأو :اولاق ؟رم دق ام مكيبأ سأر ىلع رم دقو نوبعلتو

 لهأ ىلإ وزغأ انأو ىرأ تنك دق !ينب اي :لاق ؟ءيش يأبف «كتحت سانلاو

 يراصنأ اذإو «ةرثك لابحلا لاثمأك قارعلا لهأ اذإف «ماشلا لهأب قارعلا

 ..دعب يلإ هللا هدر مث ءاليوط يلقع بهذيف «ءادعأ مهيماحت ماشلا لهأ نم

 يبأ نب ةبتع لاق :لاق «يأ ينثدح هللا ديبع نب دمحم نع ٤١-

 كحالصإ ينب كحالصإ لوأ نكيل !دمصلا دبع ابأ :هدلو بدؤمل نايفس

 حيبقلاو ‹«تعنص ام مهدنع نسحلا ؛كبيعب ةدوقعم مهبويع نإف ‹«فكاسفن

 الو «هوکر تیف هنم مهلمت الو كك هللا باتک مهملع «تحبقتسا ام مهدنع

 «هقمعأ رعشلا نمو «هقوشأ ثيدحلا نم مهور مث «هورجهيف هنم مهكر تت

 .بعللا ق كبلغ يأ (1)

 .بوبحلا هيف عضوت سيكلا نم ربكأ ربولا جيسن نم ءاعو يه (۲)
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 يف مالكلا ماحدزا نإف «هومكحي ىقح هريغ ىلإ ملع نم مهحرخت الو
 ملعي ىقح ءاودلاب لجعي ال يذلا بيبطلاك محه نكو «مهفلل ةلضم عمسلا

 الو ينود مهبدأف ءءامكحلا ريسب مهلغشأو «ءاسنلا مهبنج ءءادلا عضوم

 .كدزأ مهتدايزب يندزتساو «كنم ةيافك ىلع تلكتا دقف « يلع لكتت

 نب ةملسم ىصوأ :لاق «نمهحرلا دبع نب نيسحلا نع -۲
 ‹«يدضعب كحانج تلصو دق ينإ :هل لاقف «هدلو بدؤم كلملا دبع

 ‹«مهتماقتسا كل مدت ؛مهتسايس نسحأف «يدلول انيرق كب تيضرو

 «مالكلا ف ورعم مهملعو ‹فنعلا بهاذم نع بيدأتلا ي مهب لهسأو

 اسئاس مه نكو ءاوفرعي مل ام اوفرعي نأ مههناو «مائللا ةبقاثم مهبنحو

 لوبقلا نسحو قفرلاو ةبحلا مهنم ةقفشلا كبسكت ؛اقيفر ابدؤمو ءاقيفش
 مه كبيدأت نسحو «مهيلع كرثأ نم ىدأ ام كحنميو "ةبغملا دومحمو

 ور :هينب نضاحل كلملا دبع نب ةملسم لاق :لاق «براحم نع -۳

 .مه دوحأ وهو «مهتنسلا يق لوطو «مهوقع يف ةلص هنإف ؛رعشلا ينب

 أ () ٣

 ۰ هد وا

 .ةجيتنلاو ةبقاعلا يآ )١(

 .جاحوعالا :دوألا (۲)
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 دبع نب ماشه لسرأ :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع ٥-

 خفتناو يسفن الع دقو هل ةفرغ يف وهو هيلع تلحدف :ناميلس لاق

 :لاق مث "يشاح نکس تح ينع برضأو «درف هيلع تملسف ""يرحس
 نم كنع ينغلب يذلا لثم دحأ نع يغلب اذإو «بحأ ام كنع يغلب

 ادمحم نأو «يرومأ مهم ىلع هب تنعتساو «بحأ ام هيلإ تعرسأ ؛يتيعر

 «ينيع نيب ام [ةدلح] وهو «كغلب دق يذلا ناكملاب ينم نينمؤملا ريمأ نبا

 كالو دقو «هتيب لهأ نم دحأب غلب ام لضفأ هب كلك هللا غلبي نأ وحرأ انأو

 كيلع «هرمأ هب كلك هللا حلصي اميف رظنلاو «هميلعتو هبيدأت نينمؤملا ريمأ

 نأ اقيقح تنك ةدحاو الإ نكت مل ول لاصخل ؛ هيف ةنامألا ءادأو هللا ىوقتب

 قحف «هيلع نمتؤم كنإف :اهوأ امأ .تعمتحا اذإ فيكف «اهعيضت ال

 :ةثلاثلا امأو .ينفاختو ينوحرت مامإ انأف :ةيناثلا امأف .ةنامألا ءادأ كيلع

 كبغري ام اذه يفف «هعم تيقترا ةحرد رومألا يف مالغلا ىقترا املكف

 يوذو «لضفلاو نآرقلا له هتيصاخ يف هيلع لحدأف «هب كيصوأ اميف
 هيعتف انسح امالك مهنم عمست نأ امإ :نيتاصح نيب مهنم كنإف «نانسألا

 وهو رحسلا خفتناف «هفوج فوخلا الم يذلا نابجلل هرحس خفتنا لاقي :يرهزألا لاق )١(

 .موقلحلا ىلإ بلقلا عفر ىح ةئرلا
 .عزفلا دنع برطضا اذإ بلقلا عاور «سفنلا شأحو .بلقلا :ليقو «سفنلا :شأجلا (۲)

 .عزفلا هنع بهذو هعور نكس ىتح هنع برضأ هنأ ىنعملاو
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 نم نوحرخي سانلا مهاري نأ امإو «هركذ وأ هتيص كل نوكيف ؛هظفحتو

 الو ‹«قاسفلا هيلع لحدت الو «هيلع مه ام لثم ىلع مكنأ نوريف ؛هدنع

 احيبق امالك مهنم عمسي نأ امإ :نيتلصح نيب مهنم كنإف «ركسلا ةبرش

 سانلا مهاري نأ امإو هيلع ردقت الف هنع هليوحت ديرتو «هب ذحأيف

 هنم تعم اذإ رظناو «مهیأر لثم ىلع منا نوریف ؟؛مک دنع نم نوحرخب

 ماق اذإف هيلع اهظفحا نكلو ""كحمتيف اهب هبنؤت الو “ءاروعلا ةملكلا

 ةنسحلا ةملكلا هنم تعم اذإو ءاهنم نسحأ وه ام ىلإ هلقناف «هسلحم نم

 كمامتهال تنأ اهتمهفو ءاهومهف اونوكي ال نأ ىسع اه موقلا نطفف

 «هنع هنوعیذیو هنع هنووری انسح امالک هنم اوعمس دقو اوموقي یح اهب

 اوبيطأو مهب مكرسي نسحيلو «مهمدأ اولجعف مكباوبأ سانلا رضح اذإو

 ثيدحلل ماقأ بحأ نمف ءءاشعلاو ءادغلا نم اوغرف اذإف «مكماعط سانلل

 ‹لضفلا لهأو «ملعلا ةلحو «نآرقلا لهأ اوطعأف متيطعأ اذإو «مكترايز

 اوطعت الو ‹«مهتيطع ىلع سانلا مكدمحيو ‹«مهبيرقت ىلع نورحجؤت مكنإف

 ىلع سانلا مكموليو «مهبيرقت ىلع نومثأت مكنإف ءرمخلا ةبرش الو قاسفلا

 يضقي مهدحأل نوكت ةليسو وأ «هدحب ببس ىف اونوكت نأ الإ «مهتيطع

 .ةحيبقلا يأ (۱)

 .ةحاجللا يف يدامتلاو مالكلا يق ةعزاتملاو ةراشملا :كحملا (۲)
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 سانلاو كولم مكنإف ؛رشبلاب مكهوحوو لضفلاب مكيديأ اوطسباو «""همامذ
 .حانجلا نیلو ‹لضفلا عزانب ؛مكباقعأ نوؤطيو موقلا نودوست اغإو «ةقوس

 «ريثك الو ليلق اهنم هيلع ىفحخي ال تح «برعلا ةبسنب ميلعتب هذحخو
 «باوجلا ةفرعمو «مالكلا عضاومو «بطخلا عاونأو «رمقلا لزانم هملعو

 يت هلهأ عم ناک نإو «هيلع لحداف هتعءورمو هبيدأت نع سبتحا وه نإو

 يدؤيف هبيع متكت نأ كايإو «كلك هللا هعفني ام ىلإ هلجر رجت تح فاحل

 ءامتعم الإ نحرخم الو كرضي ام ىلإ كرسي امع كلزنأف ؛كريغ كلذ يلإ

 ف الإ) ةباد بنذ هل ندقعت الو "ابولهم الو افودحم نبكري الو

 الو «قاسفلا لعفك هاتيلإ هنم ودبتف اقيض اجرس نبك ري الو "(قغل
 ينإف «تعطتسا ام كدنع نم هدزو اذهب هذح ءاحماط الو اتفتلم نریسي

 ؛هيلع ناك ام ىلإ اريح داز دق هتيأر نإف «مويلا دعبو مويلا هلقع سيقأس

 .كسفن الإ نمولت الف ؛ىرحألا تناك نإو «كيلع نينمؤملا ريمأ رثأ يئر

 نيبو دعس نب ناميلس نيب عقو :لاق .ةلمج يبأ نب يلع نع ١-

 :ملاس هل لاقف «عيبرلاو ماس يق ةعزانم كلملا دبع نب ماشه باحصأ

 «دحت الف يلثم امأ :لاق ؟اضوع كنم دج ال نينمؤملا ريمأ نأ ىرت كنأك

 .هدجیف كلثم اراه اما

 .ةمرحلاو قحلا :مامذلا )١(

 .بلملا ريثكلا سرفلا :بلهألاو .هدحو بنذلا يف وه :ليقو ؛هلك رعشلا :بلهلا (۲)

 .ناطلتخب نيطلاو ءاملا :قثللاو ركاسع نبا نم ةدايز (۳)
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 .ينب هوحو برضت ال !ناميلس اي :كلملا دبع هل لاقف ءناميلسو ديلولا

 .ةدش ناميلس قلح يف ناکو

 ةلبع يبأ نب ميهاربإ ناك :لاق «عاجش يبأ نب ناورم نع-۸

 لمح دقو ءاموي ديلولا هيلع جرخف «كلملا دبع نب ديلولا دلو بدي

 نإف !ميهاربإ اي هم :هل لاقف ءاهبرضي وهو «مالغ رهظ ىلع ةيراج

 .فكلاو مدقلاب كيلع نكلو ءنهزاجعأ ىلع نبرضي ال يراوجا

 نع هلأسف لفغد ىلإ لسرأ هت 4ظ ةيواعم نأ ؛ةديرب نبا نع ~۹

 :لاق «ملاع لجر اذإف «موجنلا نع هلأسو «برعلا باسنأ نعو ةيبرعلا

 نإو «لوقع بلقو لوؤس ناسلب :لاق ؟اذه تظفح نیا نم !لفغد اي

 «ةيبرعلا هملعف -هنبا ديزي ينعي- يدي نيب قلطنا :لاق .نايسنلا ملعلا ةفآ

 .ساتلا باسنأو موجنلاو شيرق باسنأو

 ول !ينب اي :هينبل لاق الجر نأ ؛ يفنحلا ةبلعث نب هللا دبع نع ٠-

 ةيراع ىلع ردقل اه ًايهتي نأ ىلإ اهيف جاتحا ةجاح دارأ مكنم الحر نأ

 .مكتتسلا اوحلصأف هریعتسي ناسل ىلع ردقی ال نکلو «هتبادو هراج بوث

 زيزعلا دبع نب رمع بتك :لاق «يديبزلا نارمع نب ىنثم نع -۴۵۱
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 .اوقذح اذإ باودلا ىلع نايبصلا اولمحي نأ نيملعملا ىهني

 زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق «ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع -۲

 .مالغلل ةفاخم اهنإف ؛ثالث قوف ملعملا ""نرقي ال :راصمألا ىلإ بنكي

 وهف ثالث قوف امالغ ملعملا برض ام :لاق «كاحضلا نع -۴

 .صاصق

 :لاقو «نايبصلا ملعملا برض هرك هنأ ؛بذوش نبا نع ٤-

 .هل بنذ ال نم برضی

 نم بتك ؛نايبصلا نيب ملعملا لدعي م اذإ :لاق «نسحلا نع ٠١-

 .ةملظلا

 “بتكملا ىلإ يبأ ينملسأ :لاق «ةبتع نب ورمع نب نايفس نع ٦-

 كنع تعطقنا دق !ينب يأ :لاقف «يناعد ةنس ةرشع ةسمخ تغلب املف

 الو هنم نعدتو هلک هکر تت الو ءهلهأ نم نكت ريخلا مزلاف «ىبصلا عئارش

 نم كيف لوقي امك هنإف «كيف سيل اعم. كحدميف كك هللاب رتغا نم كنرغي

 ةدحولاب سنأتساف «بضغ اذإ رشلا نم كيف لوقي كلذك ؛يضر اذإ ريخلا
 .كريغ ىلإ كب ينظ نسح لقنت الو ء«ءوسلا ءانرق نم

 .اوقوفتو اورهم اذإ يأ )١(
 .هفيخي ال ىح هبيدأت دنع تابرض ثالث قوف ملعملا عمجي ال يأ ()

 .ةباتكلا ملعم يأ (۳)
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 نم بدألا :نولوقي اوناک :لاق ‹«يرعشألا سوا نب ريم نع -۷

 .كک هللا نم حالصلاو ءءابآلا

 اعد بط عقسألا نب ةلئاو تیر :لاق ‹«دیزپ نب هللا دېع نع - ۸

 .هنبا ناتح ىلإ سانلا

 ۔ ۹٩



 هدعب نم هتيرذ يف نمؤملا ثك هللا ظفح يف باب

 ك هللا نإر :لی هللا لوسر لاق :لاق «ردكنملا نب دمحم نع -۹

 تاریودلاو هراد ينو هدلو دلوو هدلو يف هدعب نمم ملسلملا ءرملا ظفحيل

 . لوح

 الص اَمُموُنَأ ناو ۾ :ك5 هلوق يف هڪ سابع نبا نع -۰
 .امهيبأ حالصب اظفح :لاق [۲٠:دمكلإ

 هلوق نع ريبج نب ديعس تلأس :لاق «ةرم نب ورمع نع -۱
 4 ةي هب اًلفحْلَأ ياب هير ةهقعبتاو اولماء نيذّلاَو  :لاعت
 يف هنود ناک نو هتیرذ هل عفرت نمؤملا :ههظ د سابع نبا لاق :لاق [٠۲:ررطلا]
 .هنيع هب ك هللا رقيف ؛لمعلا

 وبأو هیودرم نباو ٩۳٤/۲ ریرح نبا هجرخا رباج نع الوصوم ءاحجو «لسرم هدانسإ (۱)
 ‹«نيعم نبا هبذكو كورتم يصاقولا هيفو ۷۸/٤ ناهبصأب نيثدحما تاقبط يف خيشلا

 ۲٠۰/۷ ةبيش يأ نبا هجرحأو افوقوم سابع نبا نع ۲۳۷۵/۷ متاح يأ نبا هجرحأو
 يف ميعن وبأو ٠٠٤١/١ دعجلا نباو ۱۸١/١ يديمحلاو ١٠١/١ دهزلا ين كرابملا نباو
 .ردكنملا نب دمحم ىلع افوقوم ٠٤١۸/۳ ةيلحلا
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 لايعلا ىلع حسوتلا باب

 اريخ كلك هللا هاطعأ نم» :لاق يب يبنلا نع هه هللا دبع نع -۲

 . يلع ریلف

 انأو لب هللا لوسر تيتأ :لاق بط هيبأ نع صوحألا يآ نع ۴

 :لاق «؟لام يأ» :لاق .معن :تلق «؟لام كل له» :لاق عما

 :لاق .منغلاو قيقرلاو ليخلاو لبإلا نم « هللا يناتآ دق لالا لك نم :تلق

 .(كيلع ريلف ؛الام هللا كاتآ اذإ»

 يطعأ نم» :ل هلا لوسر لاق :لاق «هللا دبع نب ركب نع ٤-

 هيلع ري ملف اريخ يطعأ نمو ء هللا ةمعنب اثدحم هللا بیبح يمس هيلع يئرف اریخ

 .(هللا ةمعنل ايداعم هللا ضيغب يمس

 انأو ل هللا لوسر تيتا :لاق بل هيبأ نع صوحألا يأ نع ~0

 لاقف .هللا يناتآ دق لالا لك نم :تلق «؟لالا نم كل ام» :لاقف «ربغأ ثعشأ

 . (هتمعن هيلع یری نأ بحأ ةمعن دبع ىلع معنأ اذإ هللا نإ: هللا لوسر

 ١. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 .فيظنتلاو لسغلل اكر ات يأ (۲)

 .۲ :مقر ركشلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۴)

 ٠٤. :مقر ركشلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ( )٤

 0۲ :مقر ركشلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا )١(
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 .نئاحخ هلايع ىلع رتقملا :لاق «نسحلا نع ٦-

 ام لقب ةرزج ل نوجاتحي يلايع نأ ملعأ ول :لاق «بويأ نع -۷

 .مکعم تدعق

 نإ» : هللا لوسر لاق :لاق «ناعدج نب دیز نب يلع نع س۸٨

 .'هبرشمو هلکام يف هدبع ىلع هتمعن رثا یری نأ بحی کک هللا

 نيصح نب نارمع انيلع جرح :لاق «يدراطعلا ءاجر يأ نع ۹
 ل٤ هللا لوسر نإ :لاقف «دعب الو لبق هرن م «زحخ فرطم هيلعو هه ال ا 8 ٌ۔ )0 + ا

 .(هدبع ىلع هتمعن رثأ یری نأ بحي !ةمعن دبع ىلع كك هللا معنأ اذإ» :لاق

 ل يبلا نع هه هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع -“

 ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي هللا نايف ؛اوقدصتو اوبرشاو اولك» :لاق
٤ 

 (هدبع

 سبلن نأ لي هللا لوسر انرمأ :لاق هه يلع نب نسحلا نع-١

 . دج ام نمسأب يحضن نأو «دحن ام دوحأ

 ٥۴۳. :مقر ركشلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 .مالعأ اه ةعبرم زح نم ةيدرأ يهو فراطملا دحاو :فرطملا (۲)

 ٠١. :مقر ركشلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۴)
 .ه١ :مقر ركشلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا )٤(

 ۲٤۳/۳ بعشلا يف يقهيبلاو ۹۳/۳ يناربطلاو ۳۸۲/١ خيراتلا يف يراخبلا هجرحأ )٥(
 هيلع هقفاوو .ةحصلاب ثيدحلل تمكحل قاحسإ ةلاهج الول :لاقو ۲٠٠/٤ مكاحلاو

 ك
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VYمهتويب يف موقلا بصح ناک :لاق « يعخنلا مي ميهاربإ نع » 

 .زوجت مهدحأ سابل يقو

 تيبلا بحب هللا نإ» :ٍبئ هللا لوسر لاق :لاق «جیرج نبا نع -۳

 .(بصخل ا

 ي رمتلا نوکی نأ نوبحتسی اوناک :لاق ‹ميهاربإ نع ٤_-

 سيل تيب» ب ىبلا لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٥-

 .(هلهأ عايج رمت هيف

 ی۶ شتی لج را ا لاق «دنه يآ نب دواد اک ۷1

 .كيلع هللا عسو امك

 بيثي ام ضرألا لهأو ءامسلا لهأ ملعي ام :لاق «نسحلا نع -۷

 .هدلوو هلهأو هلايع هب حرفي ءيشلا ىلع دبعلا هللا

 ےس
 هيف :يمثيملا لاق .تاقثلا يق نابح نبا هركذو يدزألا هفعض قاحسإ :ظفاحلا لاق .يبهذلا

 .ةعاجو دمهحأ هفعضو نومأم ةقث :ثيللا نب بيعش نب كلملا دبع لاق حلاص نب هللا دبع

 .شيعلا دغرو ريخلا ةرثك :بصخلا )١(

 ٤۸. :مقر فيضلا ىرق ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
 .۱۹۱۸/۳ ملسم هحجرحخا «حیحص ٹیدح (۳)
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 لكلا نم ءاح انأو ةرق نب ةيواعم ينيقل :لاق «ملسم نع -۸

 نم هتبصأو :لاق .اذکو اذک ىلهأل تيرتشا :تلق ؟تعنص ام :لاقف

 بحأ موي لك هيف تودغ اميف ودغأ نأل :لاق .معن :تلق :لاق ؟لالح

 .راهنلا موصأو ليللا موقأ نأ نم لإ

 هباحصأل لوقي ناك بويأ نأ تثدح :لاق «ةشئاع نبا نع -۹

 عمطت مهوعدت الو «فورعملاو ربلاب مكيلهأو مكد الوأ اودهاعت :اريثك
 يق قوسلا ىلإ هب ودعي ليبنز هل ناكو :لاق .سانلا يديأ ىلإ مهراصبأ

 .هلايعو هلهأل جئاوحلاو هكاوفلا هيف يرتشيف «موي لك

 ناكو :لاق .رحأ هب زرحأ ام لك دوحجلا لضفأ :لوقي ناكو :لاق

 :هل ليقف .هسفنب ةوسكلاو ةقفنلاب مهيتأي ناكو «ءارقف تيب لهأ بويأل

 .مهيلع يل فطعأ مهيلإ اهب يباهذ :لاق .مهيلإ اهب تلسرأ ول

 بويأ دالوأ انلهح اعر :تلاق «همأ نع رامتلا دمحم يبأ نع-٠

 .-كسملا حير :لاق الإ ملعأ ال :لاق- بيطلا حير مهحير نم انل "٠ قبعف

 موي لك هل ناك نسحلا نأ ؛نسحلا نب هللا دبع نب ةزمح نع -۱

 .مهرد فصنب مح

 .قزلو قلع يأ )١(
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ةمايقلا موي مدآ نبا نازيم يف عضوي ام لوأ :لاق «نسحلا نع -۲

 .لالح نم تناك اذإ هلهأ ىلع هتقفن

 !ديعس ابا اي :نسحجلل تلق :لاق «دنه يبأ نب دواد نع - ۲٣۳

 .ال :لاق ؟وه فرسأ اه رد نیرشعب ارطع يقتأرمال تيرتشا نإ تیآرأ

“Afرمح هءاسن وسکي ناک هل ل رمع نبا نأ ؛عفان نع  

  Aoهللا لوسر لاق :لاق هيل ظ يردحخلا ديعس يبأ نع 4:

 ٣ (هتنس رئاس هيلع هللا عسو ؛ءاروشاع موي هلهأ ىلع عسو نم)

 .ةدودلا هقرخت نأ لبق ريرحلا وه :مسيربإلاو .اهسأر ةأرملا هب يطغت ام لك وهو رامخ عمج :رمخ (۱)

 يف ربلا دبع نباو ٠٠٠١/۳ بعشلا يف يقهيبلا هاور رباح قيرط نم ثيدحلا اذه يور (۲)
 يليقعلاو ۳٠٦/۳ بعشلا يف يقهيبلا هاور ةريره يبأ قيرط نمو ٠٤٠١/١٠١ راكذتسالا

 يف يذمرتلا ميكحلاو ٠٠٠/۳ بعشلا يف يقهيبلا هاور ديعس يبأ ن نعو ٠/٤ ءافعضلا يف

 لماكلا يف يدع نباو ۷۷/٠٠١ ريبكلا يق يناربطلا هاور دوعسم نبا نعو ٠٤/۳ رداونلا

 نإو ديناسألا هذه :هتاياور درس دعب يقهيبلا لاق ٩۷/۳ نيحورجلا يف نابح ¿ نباو ٥

 لاق :يواخسلا لاق .ملعأ هللاو ة ةوق تذحخأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ يهف ةفيعض تناك

 نبا هدروأو « ظفاحلا رصان نبا اهضعب ححص قيرط ةريره يأ ثيدحل : هيلامأ يت يقارعلا

 نامیلس :لاقو «هنع هللا دبع يبا نب ناميلس قيرط نم ٠٠٥۲/۲ تاعوضوملا يف يزوجملا

 نع قيرط هلو :لاق هيأر ىلع نسح ثیدحلاف تاقثلا یت نابح نبا هرکذ نامیلسو لوهحب

 يهو هنع ريبزلا يبأ ةياور نم راكذتسالا يف ربلا دبع نبا اهجرحخأ ملسم طرش ىلع رباح

 مزحو .هيلع افوقوم رمع نع ديج دنسب دارفألا يق ينطقرادلاو وه هاورو هقرط حصأ

 .يرامغلاو يطويسلا هتحصب
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 نب دمحم نب ميهاربإ نع رمحألا رفعجو ةنييع نب نايفس نع -1
 نم نأ :هغلب هنأ -ةفوكلاب انيأر نم لضفأ نم ناكف :نايفس لاق- رشتنملا

 .هتنس رئاس هيلع یلاعتو كرابت هللا عسو ؛ءاروشاع موي هلهأ ىلع عسو

 .ةعس الإ رن ملف ةنس نيسم نم وحن هانبرجف :نايفس لاق
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 لايحلا ةلاسر تارشاعملا باتک
B5 CR SS A RL AGE O OUI TG I CT OT EO OT OI 

 ةقدص ةجوزلا عامج باب

 يف ةأرملل نإ» :لاق يي يبنلا نع -هارأ- 4ظ رمع نبا نع -۷

 اميف تكله ناف «هللا ليبس يف طحشتملاك رجألا نم اهاصف ىلإ اهعضو ىلإ اهلج

 .«ديهش رجأ اهلف كلذ نيب

 :لاق ‹«فنحألا مع هيبأ نع يأ انثدح ميهاربإ نب بوقعي نع -۸

 ثالث اهتطعأف ءاه نانبا اهعمو ةلئاس اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلحد

 ىتأف «امهنيب ةثلاثلا ةرمتلا تعدصف «ةرمت دحاو لك تطعأف «تارم

 . "ةا كك هللا اهلخدأ دقل «بجعأ ام» :لاقف هتثدحف كل يبلا

 ناتنب اهعمو ي هللا لوسر تتأ ةأرما نأ ؛ نل هريره يبا نع -۹

 نيترمت اهيتنبا تمعطأف «تارمت ثالث اهمعطأف ءرمتلا معطي ناكو اهم

 لاقف .امهنيب ةرمتلا تقشف !اهيلإ ارظن اهالكأ املف «ةدحاولا تكسمأو

 ."(دهج يف تمعطأو «قح يف تطعأ ءاه هللا رفغ دقل» :لب هللا لوسر

 الولو ء«ةوهشل ءاسنلا يآ ام :لاق بف باطخلا نب رمع نع --۰

 .ءاسنلا قتآ ام دلولا

 عمحجما) يناربطلاو ٠١١/١) صيحلتلا) للعلا يق ينطقرادلاو ۲٠٠/١ ديه نب دبع هحرحخأ )١(

 هقثو عيبرلا نب سيق هيفو :يمثيملا لاق ۲۰۸/١ يمليدلاو ۲۹۸/٤ میعن وبأو ٤/۰(
 .نسح هدانسإ :يمظعألا لاق .حيحصلا لاجر هلاحر ةيقبو امهريغ هفعضو يروثلاو ةبعش

 ۲٠۲۷/٤. ملسمو ه١ ٤/۲ يراحبلا نيحيحصلا يق ثيدحلا لصأو «هعاطقنال فيعض هدانسإ (۲)

 نبا لاقو .ريكانع ةداتق نع ثدح :يحاسلا لاق ريشب نب ديعس فعضل ؛فيعض هدانسإ (۳)

 .هيلع عباتي ال ام ةداتق نع يوري ءأطخلا شحاف «ظفحلا ءيدر ناك :نابح
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 :اولاق «ةقدص مكدحأ عضب يف» :لاق لب يبلا نع هل رذ يأ نع ١-

 يف اهعضو نإ تيأرأ» :لاق ؟رحأ هيف هل نوكيف هلهأ اندحأ يتأيأ !هللا لوسر اي

 .(رجأ اهيف هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف «رزو اهيف هيلع ناكأ مارحلا

 ىلع يسفن هركأل يا :لاق بلف باطخلا نب رمع نع -_-۲

 .ىلاعت هللا حبست ةمسن ينم جرخت يك ؛عامجلا

 (ةقدص كلهأ كتعضابم» :لاق ييي ىبنلا نع هه رذ يبأ نع -۳

 يف هلعج ول تيأرأ» :لاق ؟رحؤيو هتوهش اندحأ يتأيأ ! هللا لوسر اي :تلق

 الو رشلاب نوبستحتف» .:لاق .معن :تلق «؟رزو كلذ يف هيلع ناک «هلح ريغ

 .(ںیخاب نوبسدتح

 عماج اذإ» :لي هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع ٤-

 .«اهلجعي الف اهقبس نإف ءاهقدصيلف هتأرما لجرلا

 مويلا تمص له» :هباحصأ ضعبل لاق يئ يبلا نأ ؛ءاطع نع ٥-

 اهيلإ كنم اهنإف ؛اهبصأف ‹كتأرما ىلإ بهذاف «مقف» :لاق «؟تقدصتو

 .ةعمجلا موي كلذو ““(ةقدص

 1۹۷/۲ ملسم هجرحأ ‹حیحص ثيدح (۱)

 .۱ :مقرب مدقت (۲)

 .يعباتلا ةلاهحل ؛فيعض هدانسإ :يريصوبلا لاق ۲١۸/۷ ىلعي وبأ هجرخأ (۳)

 :هفيعضت ىلع قفتم وهو ورمع نب ةحلط فعضل ؛فيعض لسرم هدانسإ )٤(
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 لابحلا ةئلاسر تارشاجملا باتك

 'هلرخم ىلع ةأرملا دوحت باب

 ۳ 2 نزراو نف ری هنا لزل مک داسا
 .(لزغملا ةأرملا وه معن» :لاق «هعفر دهاحب نع --۷

 وه معنو «ةيامرلاو موعلا مكد الوأ اوملع :لاق بط رمع نع -۸

 .!لزغما ةأرملا

 .قزرلا تابيط نم لزغملا نإ :لاق هه يلع نع-۹

 ( تيل نمأولك للا اهات :ليبحرش نب ورمع نع ح۰

 .همأ لزغ نم لكأي ناك ا ىسيع :لاق [ه١:نونمولا]

 ةأرما ىلإ ييي يبلا ثعب :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠١-

 *(عفتنت اهوعد» :لاقف .لزغت اهنإ :اولاقف ءاهوعدي

 لثم ةأرملا دي يف لزغملا :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع - ۲

 ..امهوحن وأ «نطقلا وأ «فوصلا هب لزغي ام :لزغملا )١(

 .مهتم كورتم ةسبنع هيف :يتفلا لاق ٠٦۹/٤ سودرفلا ف يمليدلا هجرحأ (۲)

 ٠١/۲ لماكلا يق يدع نبا دنع سابع نبا نع دهاحج نع اعوفرم دروو «لسرم هدانسإ (۳)

 .ليطاوبلاب تاقثلا نع ثدح بذكلاب مهتم صن نب رفعج هدنس يقو

 ال مهثيداحأ نم سيل ام تاقثلا نع يوري :نابح نبا لاقو فيعض ريثك نب ىح هدانسإ يف )٤(

 مهولاو طلغلا رثكيو ‹بذكلا دمعتي ال :يلع نب ورمع لاقو .درفنا اميف هب جاجتحالا زوجي

- 1۷۹4 _ 



 اهلحب ريخل ةنيزلا اهكرتو اهتيب يف ةأرملارفخت باب

 ةنيزم نم ةأرما تلحد :تلاق ءاهنع هللا ي ىضر ةشئاع نع - ۳

 !سانلا اهيأ اي» :لاقف سلاح ل هللا لوسرو ءاهتتيز یف "إفرت دجسلملا

 اونعلي م ليئارسإ ينب نإف «دجاسملا يف رتخبتلاو ةنيزلا سبل نع مكءاسن اوهنا

 "«دجاسملا يف نورتخبتي ةنيزلا مهؤاسن سبل تح

 ا رهتتیز ردّ الو :ىلاعت هلوق يف هه هللا دبع نع - ٤

 لاحلخلا :هیدبت ال امو ‹بايثلا اهنم رهظ ام :لاق [٠٠:ررل] 4 اهم رَهَظ ام

 .ىلحلا نم هوحن وأ ةدالقلاو

 .بايثلاو هحولا 4 اهتم رَهَظ ام :لاق «نسحلا نع - ٠

 .عتاخلاو لحكلا 4 اهم مرهظاَم» :لاق «ریبج نب دیعس نع - £“

 .عاخلاو لحكلاو باضخلا :لاق «ءاطع نع - ۷

 :لاق 4ًهبوُيج ىلع هرم يرضي  :كاحضلا نع -۸

 .رتخبتتو كلذ يف سيمتو اهليذ رحت يأ )١(
 يف عينم نب دمحأو ةبيش يبأ نب ركب وبأو هدنسم يف رمع يأ نب ىح نب دمحم هجرحأ (۲)

 دبع نباو ٠۳۲۹/۲ ةحام نياو ۳۳۰/۲ هدنسم یف قاحسإو ۱۸۱/٤( حابصملا) هدنسم
 فرعي ال كردم نب دواد «فيعض هدانسإ :يريصوبلا لاق ٠0۷/۲١ ديهمتلا يف ربلا
 .فيعض ةديبع نب ىسومو
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 برضتف سلججاب رمت :لاق 4 ٌنهلجرأب يرض الو :اهرحن اهرامخب يطغت

 .نيلاخلح اهيلجر یف نأ ملعيل ؛ىرحألا ىلع اهدحأ لاحلخلاب

 4 ٌنهتنيز نم نيف ام مَّلَعيل ظ :ک هلوق يف «ةمركع نع -۹

 .لاحلخلا :لاق

 مامحلا لحدي نأ نمؤمل لحب ال :لاق 4لو باطخلا نب رمع نع -۰

 مأ ةشئاع نإف «مقس نم الإ مامحلا لحدت نأ ةأرملل لحم الو «رزعع الإ

 يليلح يينئدح :تلاق ءاهشرفم ىلع ينتندح اهنع هللا يضر نينمؤملا

 ريغ يف اهراخ تعضو اذإ ةأرملا نإ» :لاق ءاذه ىشرفم ىلع ي هللا لوسر

 .(شرعلا نود یهانتی ملف ن هللا نيبو اهنیب ام تکته ؛اهجوز تیب

 دق ‹«تارحاهملا نم ةأرما يلع تتأ :لاق «يرهزلا نع-١

 هللا لوسر نأ ينتثدحف ءاهعباصأ اهنم جرخت افوح اهمك يق اهعرد تلعح

 .(ةرخآلا يف ةيراع ايندلا يف ةيساك بر» :لاق ل

 بعشلا ق يقهيبلاو ٠٤٤/١ للعلا ف يزوجلا نباو ٤٤۸/٦ لماكلا يف يدع نبا هحرحأ )١(

 نبا لاقو .نيب هثيدح ىلع فعضلاو ديزي نب حرطم هيف :يدع نبا لاق ٠٦

 يذمرتلا جرحخأو .ءيشب سيل مساقلاو يلعو حرطمو حصي ال ثيدح اذه :يزوحجا

 :تلاق ءةشئاع نع ۳۲٠/٤ مكاحلاو ٠۲۳٤/۲ ةحام نباو دواد وبأو هل ظفللاو ٥

 رتسلا تكته الإ ؛اهجوز تيب ريغ يف اباي عضت ةأرما نم ام :لوقي ك هللا لوسر تعم

 .حیحص ثیدح .اهر نيبو اهنیب

 مأ نع ةيسارفلا دنه نع يرهزلا نع ۲۷۹/١ يراخبلا حيحص يف وهو «لسرم هدانسإ (۲)
 .ةملس
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 يأ» :لاق ؟ءيش نع ي٤ هللا لوسر ينلأس :لاق ي يلع نع -۲

 اهنع هللا ىضر ةمطافل كلذ تركذف «لوقأ ام ردأ ملف «؟ءاسنلل ريخ ءيش

 :لاق .نهنوري الو لاحرلا نيري ال نأ ءاسنلل ريخ :هل تلق الأ :تلاقف

 .اهنع هللا يضر “ «ينم ةعضب اهنإ» :لاقف ييي يبنلل ةمطاف لوق ترک ذف

 ٠٠١/۲ رازبلا هاور :يقارعلا لاق يلع نع رحخآ قيرط نم يورو «عطقنم هدانسإ (1)
 سيق :ظفاحلا لاقو .فيعض دنسب ۲۸٠/١( ةزمح تالاؤس) دارفألا يف نطقرادلاو

 ٠١١١/۳ حیحصلا يق تباث ةصقلا رخآو فيعض هخيش خيشو لوهجب هخيشو فيعض
 .اذه ريغ نم
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 . دولوحملا ىلع ةالصلا باب

 ا فط رباح نع ريبزلا يبأ نع يميمتلا ىسوم نب نابح نع -۳

 يبأ نم تظفحو ”«ثرو دولوملا لهتسا اذإ» :لع هللا لوسر لاق :لاق

 .ثيدحلا يف وه سيل :اولاق هباخصا نکلو (هيلع يلصو» :ريبزلا

 ادمح هام “و «تيم طقس ةداتقل دلو :لاق «بذوش نبا نع-٤

 .هيلع ىلصو

 ىلع ىلصي ىتم :لبنح نب دمحأ تلأس :ايندلا يبأ نبا لاق ٥-

 .يمسو هيلع يلص رهشأ ةعبرأل ناك اذإ :لاقف ؟طقسلا

 مهللا :هيلع ىلص اذإ لفطلا يق لوقي ناك هنأ ؛نسحلا نع ٦-

 .!افلس انل هلعجاو ءارجأ انل هلعجاو طرف انل هلعجا

 .انلافطأ هيلع انيلص نم قحأ نإ :لاق ل د ركب يبا نع - ۷

 دقو ۳۸۸/٤ مکاحلاو ۳۹۲/۱۳ نابح نبا هححصو ۷/٤ يئاسنلا هجرحأ :ظفاحلا لاق )١(

 ظافحلا دنع ححجرملا نكل دانسإلا حيحص هنأ باوصلاو بذهملا حرش يف يوونلا هفعض

 .هفقو
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 .ريغصلا يصلا ىلع ىلصي ال :لاق «ريبج نب ديعس نع - ۹

 :لاقف «ىليل يبأ نبال كلذ تركذف :لاق «ةرم نب ورمع نع-٠

 .مهسلاج يف مهنايبص نم طقسلا ىلع نولصي راصنألا اياقب تكر دأ دقل

 ىلصيل لف ةريره وبأ ناك نإ :لاق ‹«بيسملا نب ديعس نع -ح١

 باذع نم هذعأ مهللا :لوقيف «طق ةغيطح لمعي مل يذلا "سوفنملا ىلع

 .!ربقلا

 رمع نب هللا دبع لاق :لاق «زرحم نب هللا دبع نب دلاخ نع -۲

 نم ىلع يلصأ نأل :هلظ رمع نبا لاقف «لافطألا ىلع ةالصلا ركذو هت

 نإ :بيسملا نب ديعسل تلق :لاق «يثيللا دمحم نب اص نع -۴۳

 :لاق -؟ريغص وهو توعب يص يڼ- ءاطع نع بوقعي نع ٤-

 .ةليل نيعبس نبا وهو ميهاربإ هنبا ىلع ىلص اَب يبلا نإف ؛هيلع لص

 يلصأ :هل تلق :لاق «نيريس نب دمحم نع نوع نبا نع ٥-

 .معن :لاق ؟لفطلا ىلع

 .دولوملا يأ (۱)

 ٩/٤: یریکلا يف يقهيبلاو ۲۰۷/۳ دواد وبا هجرحا «لسرم هدانسإ (۲)
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا باتک
NOES DET OE NGG 

 بحجوو ‹ هيلع يلص يبصلا لهتسا اذإ :لاق «ميهاربإ نع - 7

 .حايصلا :لالهتسالا :ميهاربإ لاقو .هناریم

- 1۹A۸A®-_ 



TYاَن نَه ۾ :ىلاعت هلوق نع لعس :لاق «نسحلا نع مزح نع -  

 ف ما اين ايندلا ف !دیعس ابا أي [٤۷:ناقرفلا] 4 تبعا ةر ةَ ةه انتیرذو انج ورا رم

 هب رقت احلاص المع هتجوزو هدلو نم لحرلا ىري ايندلا يف :لاق ؟ةرحآلا

 0 .هنيع

 نأ نيعأ ةرق نکی 1 هنإ امآ ٠ءدورسا 4 أة ارا انجو
 .كک هلل اعيطم هن وري نأ نكلو ءالیج احیحص هنورپ

7 
 رفارف انجو نم اتل به :كاحضلا نع -۹ شم

 .!ءايقتأ نيحلاص انتايرذو انحاوزأ لعحا :نولوقي :لاق

 رخ
 4 تيعأ أ

 دبع نم ام) : هللا لوسر لاق :لاق «حابر يبا نب ءاطع نع -۰

 لثم اهيبأ ىلع كك هللا ىرجأ الإ ؛هدعب هدحو هللا دبعت ةنمؤم ةيرذ كرت نمؤم

 “«اعیش اهلمع نم كلذ صقني ال ءاهلمع

 عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :لاق ب هللا لوسر نع هل ةريره يأ نع ۳

 . ىل وعدي خاص دلو وأ ءهب عفتني ملع وأ ءةيراج ةقدص نم :ةئالث نم الإ هلمع

 .سلدیو لسریو اریثک مهي قودص يناسارخلا ءاطع هيفو «لسرم هدانسإ (۱)
 . ۱۲٣٣/۳ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۲)
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 كرت لجر "تارماي اجالا لمع م عبرا :لوقي يي هللا لوسر انعمس

 هدعب نم هل ؛ةيراج ةقدصب قدصت لجرو «مهؤاعد هغلبيف ؛وعديف اخلاص ابقع

 نم هب لمع نم رجأ لثم هلف ؛هدعب نم هب لمعي املع ملع لجرو «ترج ام اهرجأ
 '*«باسحلا موي ىلإ هلمع هل یمنی طبارم لجرو ءائیش هلمع نم صقتنی نأ ریغ

 ا5 هلوق نع ريبج نب ديعس تلأس :لاق «ةرم نب ورمع نع -۳
 [١۲:روطلا] 4 ہهَتَيَرذ مهب اًنَفَحلأ نمیاب مهيَرذ مُهَقَعَبَتاو اونم نيدو

 ؛لمعلا يف هنود اوناك نإو هتيرذ هل عفرت نمؤملا :4لظ سابع نبا لاق :لاق
 .هنيع مهب هللا رقيل

 ابأ اي :لاق «نسحلا لأسي اريثك تعم :لاق «مزح نع ٤

 يأ 4 نّيَعأ َهرف انعيرذو انج ورا نم اتل نَه و :كك هللا لوق !ديعس

 نمؤملا :لاق ؟كاذ امو :لاق .ايندلا يق لب ءال :لاق ؟ةرحآلا يف مأ ايندلا

 نم نمؤملا نيعل رقأ ءيش يأو :لاق .لك هللا نيعيطم هدلوو هتجوز یری

 .؟هرکذ لحو زع هللا نوعیطی هدلوو هتجوز یری نأ

 انجو رم اتل تَه :كک هلوق يف «ليهک نب ةملسم نع ٥-
 .كنوصعي الف كنوعيطي :لاق 4 نريعأ ةر اتتيرذو

 م

 قاحسإ هدانسإ يقو ۲۹۸/٦ يناربطلا هجرحأ ناملس قيرط نم ثيدحلا اذه فنصملا دروأ )١(

 .هقرط ةرثكل ثيدحلا ينابلألا خيشلا نسحو .فيعض وهو ديز نب يلع
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 لايعلا ةلقب طابتفألا باب

 ناف ‹نینس عبس ریزوو» لاق هارأو :لاق نینس عبس دبعو «نینس عبس دیس

 هللا ترذع دقف ءهبنج ىلع برضاف الإو «نیرشعو یدحإل هتفناکم تیضر

 “هيف ك

 يف ملتحجيو «عبس يق مالغلا "رغثي :لاق «ىليل يبأ نبا نع -۷

 نامن يف لقعلا لمكتسيو «نيرشعو ىدحإ يف هلوط يهتنيو «ةرشع عبرأ

 .براجتلاب الإ القع دادزي الف «نیرشعو

E۸مهوبحس اماوقآ نأ عمسن انک لاق هيأ نع حالا يآ نع -  

 «هيدي نیب نوبعلي بط هللا دبعل انينب تیار :لاق «سيق نع -۹

 لاق :يمثيملا لاق ٤۳١/٤ سودرفلا يف يمليدلاو ٠۷١/١ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ (۱)
 وهو دومحم نب ةريبج نب ديز هيفو «دانسإلا اذهب الإ ب يبنلا نع ىوري ال :يناربطلا
 .كورتم

 .اهتابنو يصلا نس طوقس :راغثالاو .عضاورلا هنانسأ تطقس :ارغث مالغلا رغث (۲)

 .ةيدنلا غضاوملا يف رثكي ءاسفنخلاك ةبيود وهو :لعحج عمج (۳)
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 مهئاشع نمم اوباصأف يلهأ تيتأ اذإ ينتيل :لاقف «عماجملا دجسم يف

 اذه ىنمت م :موقلا نم لئاق لاقف !یتوم اوحبصأ مهبارش نم اوبرشو

 ام ينكردي نأ فاحأ ينكلو «ىلب :لاق ؟لاملا نم اينغ تسلا ؟كلهأل

 فيفخلا نوكي نأ كلحأ رحأ نإ يحأ نبا كشوأ :لاق ههظ و رذ وبا يل لاق

 يحأ نبا كشويو !تبث بر :لوقتو مهلك ةرشع يتنثا نم طبغأ ذاحلا ,) د

 !اهناكم ينتيل اي :لوقيف «هسأر لحرلا زهيف ةزانجب رمت نأ كلحأ رحأ نإ

 الإ رذ ابأ اي ءالؤه ام :تلق ؟رانلا يف مأ ةنحلا يفأ «ىه ام ىلع يردي الو

 رمف «هدنع و دوعسم نبا باحصأ ناک :لاق ‹نسحلا نع-١

 وأ امهتلبق ول !نمهحرلا دبع ابأ اي :هل ليقف «نارانيدلا امهنأك هل نانبا هيلع

 بحأ امهروبق بارت نم يدي تضفن دق نوكأ نأل :لاق .كيلإ امهتممض

 "فا طخلا اذه ضیب رسکنی نا نم يلا

 ام :لاقف .كلذ يف هل تلقف .هنيع نم طقس ليعم هنأ هغلب اذإف «لحرلاب

 .اطلخم هتدحو الإ الیعم تیار

 .رهظلا فيفح يأ :ذاحلا فيفخلاو .لايعلاو لاما ةلقل الثم هبرض )١(
 قرفتم «نيلحرلا ريصق «نيحانجلا ليوط «نطبلا ضيبأ «رهظلا دوسأ رئاط :فاطخلا (۲)
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 نع لأست الف ةثالث لحرلا لاع اذإ :لاق «نايفس نع ٤-

 .همهرد

 :لاقف «ديعس هنبا رمف نایفس عم انک :لاق «ةماسأ يبا نع - ٥

 ىرتشاو «همأ تتامو «تامف :لاق .اذه تیمی اريح يب هللا دری نإ

 :لاقف ءةفوكلا ىلإ تفتلا "”فحجنلاب راص املف «هانعبتف «جرخف “""افراش

 .ءوس لحرل هنإ ؛نايفس كيلإ داع نمل

 !يلع ابا اي :ضايع نب ليضفلل لاق هنأ ؛ةنييع نب نايفس نع - ٤٤٦

 . قانسحجب يلايع بهذ «لايع بحاصب دتعت ال

 "ةرونس انل تناك :يل نايفس لاق :لاق «دباعلا حيرش نع -۷

 تقرسو رودقلا تفشكو تدلوف ء«راح نم قرست الو اردق فشكت ال

 .ناريحلا نم

 :لاق يي يبنلا نع بيبح نب ةرمضو نادعم نب دلاخ نع -۸

 قرتفا ؛همه رثک نمو همه رثک ؛هلام رثک نمو ‹هنیطایش رثک ؛هلایع رثک نم)»

 .“«كلس امهيأ هللا يلابي ملف «ىتش ةيدوأ يف هبلق

 .باودلا نم نسملا وه :فراشلا )١(

 .قارعلاب ةنيدم (۲)

 .ةره يأ (۳)

 ةلاسر يف فنصملا هجرحأ مرم يبأ نب ركب يبأ فعضل ؛فيعض وهو لسرم هدانسإ )٤(
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 .كلاهملا مه لايعلا نإ :لاقي ناك :لاق «بويأ نع - ٩۹

 .رانلا ىلإ ةمايقلا موي لحرلاب رمؤي :لاق «يروثلا نايفس نع - ٠
 .هتانسح هلایع لکا اذه :لاقیف

 دولوملا هل دلو دق لحجرلا نأ ينغلبيل هنإ :لاق «نايفس نع ٤٥١-

 .هلقع يف "اهلبتحأف «هب رشبیف

 .قرغ دقف هل

 ديرأ ضا :لاقف سواط لحجر لاس :لاق ‹«صعقألا دمحم نع -۴۳

 ىلع فاخت الو «ءاسنلا يهتشت ال تنك نإ :لاق .يلع رشأف «جوزتأأ نأ

 يهتشت تنك نإو .جوزت الف ؛كمه لقأو «كلابل ىحرأ اذهف «كسفن

 .ةعاسلا ةعاسلاف ؛ڭكسفن ىلع فوختو ءءاسنلا

 ىلو زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛ يناسيكلا ءالعلا نب ناررح نع - ٤

 كتقمو دق ينإ !ةنوعج اي :لاقف «ناجيبرذأ ةنوعح هل لاقي الحر

 باتکب مهیف رسو « هللا قتاف «ناجيبرذأ كتيلو ينو "ىلتقمأ نأ نرذحاف

 بتك ىلاعتو كرابت هللا نإف «يدلول عمجأ :اولوقت الو لب هيبن ةنسو «هللا

 .نج يأ :هلقع لبتحا (۱)

 .كتببحأ يأ (۲)
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 م رقفلا ممه بتك ناك نإو ءامرد ممل كرتت الأ مهرضي مل «ىنغلا كدلول

 ريمأ اي معن :لاق ؟كل كلهأ بحي ام !ةنوعحج اي يردت له «ايندلا مهعفنت

 نوبحي نكلو «كحالص نوبحي ام هللاو ال :لاق .يحالص نوبحي !نينمؤملا

 ٠ قتاف «كرهظ ىلع اودرب امو «كرامغ يق اولكأ امو «كداوس مهل ماقأ ام

 .ابيط الإ مهمعطت الو «هللا

 بتك :لاق «ءادردلا يبا نب لالب نب ناميلس نب دمحم نع - ٥

 دعب امأ :-هدلو بح هيلع فاحو- هناوخإ ضعب ىلإ يت ءادردلا وبأ

 ‹كلبق لهأ هل ناك دقو الإ ايندلا نم ءيش يف تسل كنإف !يحأ اي

 ال نم ىلإ ريصتو «كدمحي ال نمل عمجت اغنإو «كدعب لهأ نوكتسو
 امإو «هل تيقش اع دعسيف نسحم امإ :نيلجر دحأل عمحجت امنإو «كرذعي

 ىلع هرثؤت نأ الهأ امهنم دحاو سيلو «هل تعمج اهم ىقشيف دسفم

 يقب نمو «هللا ةحر مهنم ىضم نمل قث «كرهظ ىلع هل دربت الو «كسفن
 .مالسلاو «هللا قزر مهنم

 تام دقو- :لوقي نسحلا تعم :لاق «يلذهملا ركب يبأ نع ٦-

 ناك :لاق -تام املف ارس هضرم يف هداع نسحلا ناك دقو «متهألا نبا

 ‹«نمهحرلا تويب هنم برختو «ناطلسلا باوبأ هنم رمعت هللاو اذه مكر صق

 ىرت ام ؟نالف ابا ای یرت امو :هدئاعل لاقف .لزن ام هللا رمأ نم هب لزنأ ذإ

 ۾ -هتيب ةحاب يف قودنص ىلإ أاموأو- ؟قودنصلا اذه يف فلأ ةئام يف

 :لاق ؟هعمحت تنک نملف :هدئاع لاق .ةاکز هنم دۇ ملو «محر هنم لصوي
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 .ةريشعلا ةرثاكمو «ناطلسلا ةوفجو «نامزلا ةعورل هللاو اهدعأ تنك

 هلل انإ :لاق مث «ىرحألا ىلع هيدي ىدحإب نسحلا برض مث :لاق

 هرمعتسا امع ؛هناطلس ةوفجو «هنامز ةعور هرذحف هناطيش هاتأ ءاورظنا

 .ةاکز هنم دژي ملو «محر هنم لصوي م ءابيلس انیزح هنم جرخف «هیف هللا

 ‹كمامأ كبحيوص عدح امك عدخت ال !ثراولا اهيأ كيلع اهيإ :لاق مث

 هنم كل قرعي م ءالابو كيلع نوكي نأ كايإف ءالالح لاملا اذه كاتا

 نم ءاعونم اعومح هل ناك نمم كاتأ «نيميب هيف ےدکت لو نيج

 .ةاکز هنم دژی ل «هرثکو هرفوو هعمجو «هعنم قح نمو «هعمح لطاب

 نوردتأ «تارسح هل موي هنإف ؛ةمايقلا موي اورذحا :نسحلا لاق م

 ؛ كك هللا قوقح يت هقفني نأ هب لخبف الام هللا هاتآ لحر ؟مکاذ فیک

 نازيم يف اذه لام اذإف هللا قوقح ريغ يف هقفنأف «ثراولا اذه هثروف

 .!لانت ال ةبوتو لاقت ال ةرثع اههايف اذه

 ةرشعب هللا دبع نب نوع ىلإ ةريبه نبا لسرأ :لاق «رعسم نع -۷

 اهلبقي مل نمل :لاقو «بضغو «هيلإ اهداعأو «هيلع اهدرف «مهرد فالآ

 ةدهع نوكت ةعيض اهب رتشاو اهلبقا :هباحصأ هل لاقف «نلعفألو نلعفأل

 ءاهلبقف «معن :اولاق ؟مكيأر اذهو :لاق .ارحذو كدعب نم كدلولو كل

 .ةقشح. باستكالاو يعسلاو لمعلا :حدكلا (1)
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 ارخذو كاك هللا دنع يل ةدهع هذه لعحجأ نأ تيأر ينإ :لاقو ءاهب قدصتف

 .يدعب نم يدلول

 :كلذ لثم يف قارولا دومحم دشنأ -۸

 دشرلا نم ىندأ مزحلا نإ كبقعل هتعجو هتزح ام رحدا اولاقو

 دلولاو لهألل رخذلا يبر لعحأو ةريخذ يسفنل هيضمأس تلقف

 همسقیف لاب لصبلا لمعي ناک هن ؛دعحلا يبأ نب ب ماس نع - ۹

 .نيكسملاو ميتيلا ىلع

 خماوكلا عنصي دعجلا يبأ نب ماس ناك :لاق «شمعألا نع ٠-

 بهذت :هلهأ هل لاقف ءاهب قدصتي مث «مكتويب يف نوعنصت ام وحن ءايشأو

 نأ نم لإ بحأ ؛رشب مككر تأو ريخب بهذأ :لاق !اعيش انل كرتت الو

 .ریخب مککر تاو رشب بهذا

 ال 4ظ ءارفع نب ذاعم ناك :لاق «ىليل يبأ نب نمرلا دبع نع ١-

 «هلاوحأب هتأرما هيلع تعفشتسا هل دلو املف «هب قدصت الإ ايش عدي

 يسفن تبأ :لاق ؟كدلول تعمج ولف «تلعأ دق كنإ :هل اولاقو «هوملكو

 بنح ىلإ اضرأ كرت تام املف «رانلا نم هدحأ ءيش لكب رتتست نأ الإ

 ةثالث يواست ام ءارفص “ةءالم هيلعو- نمحرلا دبع لاق .لحرل ضرأ

 .ةفحلم يأ )١(
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 لايحلا ةلاسر تا تارشاعملا باتک

 جاتحاو «نايبصلا يلو عنتماف «هذه يتعالعب ضرألا ينرسي ام :-مهارد

 .فلأ ةئافالثب اهعابف هراح اهيلإ

 فلا كط ءارفع نب ذاعم قتعأ دقل :لاق «حلفأ نب ريثك نع-۲

 عاتبي ناک دقو :لاق .يدنع هل عاتبي ناک ام یوس هل تعتبا امم ةمسن

 .يريغ هل

 هل باطخلا نب رمع ناك :لاق «بويأ يأ ىلوم حلفأ نع-۳

 هلظ ءارفع نب ذاعم ىلإ ثعبف ءاهيف قونتي ردب لهأل حسنت للحب رمأي
 .مهرد ةئامسمحو فلأب اهتعبف !حلفأ اي هذه عب :هظ د ذاعم لاقف «ةلحب

 هللاو :يل لاقف «مهب هتيتأف اسم اهب تیرتشاف .اباقر اهب رتشا :يل لاقف

 «يأرلا نيبغل ؛اهقتعي باقر سم ىلع امهسبلي نيرشق راتحا اءرما نإ

 .رارحأ متنأف اوبهذا

 يق تيأر دق ينإ :زيزعلا دبع نب رمعل تلق :لاق «محازم نع ٤-

 نم نوبيصي امو مهتيطعأ مهيفكت امأ !محازم اي :لاقف .اللخ كلهأ

 كلذ عقي نيو :هل تلقف ؟رمع لام عم مهئيف نم نيملسملا عم مساقما

 نأ تيشح هللاو دق «مهئاسن ةوسكو مهتفايض عمو «نوري ام عم مهنم

 ةنيدملاب انأو ينتيأر دقل ءاقوت انسفنأ يف نإ :رمع لاقف "”ةصمخم مهبيصت

 هنم بيصأف «رعشلاو ةيبرعلاو ملعلا ىلإ يسفن تقات مث ءناملغلا عم مالغ

 .عوجلا :ةصمحخملا )١(
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 ىلع تلمعتساف «ناطلسلا ىلإ يسفن تقات مث «ديرأ تنك امو يتحجاح

 امف «بيطلاو شيعلاو سابللا ىلإ ناطلسلا يف انأو يسفن تقات مث «ةنيدملا

 تنك ام لثم ام ىلع اوناك مهريغ الو يتيب لهأ نم ادحأ ةنيدملاب تملع

 هيلإ تقات ام وحرأ انأف «لدعلاب لمعلاو ةرحآلا ىلإ يسفن تقات مث «هيف

 .مهایندب يترخآ كلهأ يذلا تسلف « ترحآ رمأ نم يسفن

 ابأ ترضح امل :لاق «يرمعلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نع ٥-

 متنأف ؛هومتيقتا نإ مكنإف « هللا اوقتا !ينب اي :لاقف «هينب عمج ةافولا ةلاوط

 .مكب عنص ام يلابأ ام هللاوف هومتيصع نإو «رحنلاو ردصلا ىلع
 ‹فلخت نم قازرأب متهت ال :لاق «دوسألا ةيواعم يأ نع ٦-

 .فلكت مهقازرأب تسلف
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 مهل ةارادملاو مهب ةفأرلاو جاوا ىلع فطحلا باب

 نإ علضلاك ةأرملا» :لاق لب يبنلا نع ف ةريره يبأ نع -۷

 تت نو ءاهرسکت اهتماقإ ىلع صرحت
 '(جوع هیفو هب عتمتست هکر

 علضلاك ةأرملا نإ» :ةإ هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۸

 .(جوع اهيفو اهب تعتمتسا اھتکر ت نإو ءاهترسک اهمیقت تبهذ نإ «جوعألا

 ‹ةرصبلا ربنم م ىلع بطحخ هنأ ؛يل بدنحج نب ةرم نع - 4

 نإ كنإو «علض نم تقلخ ةأرملا نإ الأ» :لوقي لئ هللا لوسر تعم“ :لاقف

 ."(اهب شعت ز اهرادف ‹اھب شعت ز اهرادف ءاهرسكت علضلا ةماقإ تدرأ

 نينمؤملا لمكأ» :للي هللا لوسر لاق :لاق هظ ةريره يبأ نع ۷٠-

 "(مهئاسنل مکر ایخ مکر ایخو ءاقلخ مهنسحأ اناعإ

 مكر يخ هللا دنع مكريخ)» :لاق يب يبلا نع هظ ةريره يأ نع ١-

 ° هئاسنو هتانبل مکر یخو «اقالحخأ

 ۱٠۹۰/۲. ملسمو ۱۹۸۷/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ۲١۱/۸ طسوألاو ۲٤٤/۷ ریبکلا یف يناربطلاو )۱٤۷١( رازبلاو ۸/۰ دمحأ هجرحا (۲)

 ۱۹۲/٤. مکاحلاو ٤۸٥/۹٩ نابح نبا هححصو

 نسح ثيدح :لاقو ٤1٦/۳ يذمرتلاو ٤۷۲/۲ دمحأو ۲٠١/١ ةبيش يبأ نبا هجرحا (۳)

 : ٤۸۳/۹ نابح نبا هححصو .حیجص

 )٤( :مقرب هجیرخت رظنا ۰۸ ۰

 - 0۹۷ ۔_



 نإر :لل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۲
 .هلهأب مهفطلأو ءاقلخ مهنسحأ ؛ اناعإ نينمؤملا لمكأ

 نهنإف ؛اريخ ءاسنلاب اوصوتسا» :لاق ي ىبلا نأ ؛نسحلا نع -۳

 . للا ةملكب ب نهجورف متللحتس دساو ‹ ك هللا ةنامأب نهوقذختا «ناوع مک دنع

 نم ىقلي ام هل رمع ىلإ لحر ىكش :لاق هل ريرج نع ٤-

 انالف يتأت امنإ :لوقتف ةحاحلا ىلإ بهذأ ينإ تح كاذ دجنل انإ :لاقف .ءاسنلا

 كغلب امأ !نينمؤملا ريمأ اي :هلط دوعسم نبا لاقف .نالف ينب تانب ىلإ رظنتل

 :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .هئاسن "”برذ كك هللا ىلإ ىكش تلا ميهاربإ نأ
 نم تقلح اهنإف ءاهنيد يث ةيزح اهيلع رت م ام ءاهنم ناك ام ىلع اهسبلا نأ

 .اريثك املع كحناوج نيب هللا لعح دقل :4لط رمع لاقف .جوعأ علض

 .ةأرملا :لاق [اسل] 4 بَْجلاب بحاضلاو  :لاق «ميهاربإ نع ٥-

 .ةأرملا :لاق 4 بجلب بحال و ظ:كك هلوق يف «ىليل يأ نبا نع ٠-

 مركأ نم» :ب هللا لوسر لاق :لاق ءرينك يبأ نب ىح نع -۷

 . لک هللا مرکی اغاف ؛هتجوز

 ١٠۹/۱ مکاحلاو ۳۹٤/۰ یربکلا يف يئاسنلاو ٩/٩ يذمرتلاو ۹4/٦ دمحأ هجرحأ (۱)
 فرعن الو حیحص ثیدح اذه :يذمرتلا لاق .عاطقنا هيف :هلوقب يهذلا هبقعتو هححصو

 .ةشئاع نم اعام“ ةبالق يبأل
 .رباج ثیدح نم ۸۸٩۹/۲ ملسم دنع وهو «لسرم هدانسا (۲)
 .هتدح :ناسللا برذو «ءيش لك نم داحلا :برذلا (۳)

 .هبذکي ریرج ناک و دیعس يبا نب دیعس فعضل ؛ فيعض وهو لسرم هدانسإ )٤(
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 لمكأ نم نإ :يك هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع -۸

 “(هلهأب مهفطلأو ءاقلخ مهنسحأ ؛اناعإ نينمؤملا

 ةأرملا ىعدف هلظ رذ ابأ تيت :لاق ‹«يحايرلا بنعق نب ميعن نع -۹

 انل لاق ام نودعت نل نكنإف «كنع اهيإ :لاقف .هيلع توتلاف «ماعطب يل

 تقلخ ةأرملا نإر :لاق ل هللا لوسر نهيف مکل لاق امف :تلق ل هللا لوسر

 "ةغلبو ادوأ اهيف ناف اهعدت نإو ءاهرسكت اهميقت تبهذ ناف «علض نم

 قح جرحأ ينإ مهللا» :لاق ي يبنلا نع هلظ ةريره يأ نع-۰٠

 . (!ةأرملاو ميتيلا :نيفيعضلا

 جوزت نم)» : :لوقي ل هللا لوسر تعمم : لاق هل بیهص نع - ۱

 5 ”«بوتي نأ الا ؛ناز وهو ي هللا يقل ؛اهقادصب بهذي نأ هتين نمو ةأرما

 ليربج لاز ام» ي هللا لوسر لاق :لاق هل و سابع نبا نع ۲

 ) «نهقالط مرحيس هنأ تننظ ىتح ءاسنلاب ينيصوي

 . ٤۷۰ مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 (۳۹۹۹) رازبلاو ٠۱٠۰/۰ دمحاو ۲۰۱/٤ قازرلا دبعو ٩۱/١ بدألا يف يراحخبلا هجرحأ (۲)

 .ةقث وهو بنعق نب ميعن الخ حيحصلا لاجر هلاحر :يمثيملا لاق ۱۹۸/١ يمرادلاو

 .ينابلألا هنسښح و

 نبا هححصو ٠١١۱١/۲ ةجام نباو ۳٠٠/١ ىربكلا يف يئاسنلاو ٤۳۹/۲ دمحأ هجرحأ (۳)

 .۱۳۱/۱ مکاحلاو ۳۷۹/۱۲ نابح

 .كورتم وهو رانید نب ورمع هیفو of يناريطلا هاور :يمثيهاو يرذنملا لاق )٤(

 .فیعض هدانسإو ( ۲ بلاطملا) عينم نب دمحأ هاور :يريصوبلا لاق )١(

- ۹۹۹ _ 



 لج هللا لوسر نأ ؛هط بابذ أ نب هللا دبع نب سايإ نع -۴۳

 دق !هللا لوسر اي :لاقف 4ظ رمع هاتأف :لاق (هللا ءامإ اوبرضت ال» :لاق

 لاقف .اوبرضف مه هللا لوسر نذأف :لاق .مهحاوزأ ىلع ءاسنلا "رئذ

 الو ‹نهجاوزأ نيكتشي نهلك ةأرما نوعبس دمحم لآب فاط دقل» : يبلا

 . هکر ایخ كئلوأ نودجت

 ءاسنلا !سانلا اهيأ» :لاق جك هللا لوسر نأ ؛هلظ رمع نبا نع ٤-

 هللا ةنامأب نهومتذخأ ءارض الو اعفن مهسفنأل نوكلمب ال ءناوع مكدنع

 نئطوي ال نأ نهيلع مكقح نمف «قح نهيلع هللا ةملكب نهجورف متللحتساو
 نهتوسکو نهقزر نهلف ؛كلذ نلعف اذإف «فورعم يف مكنيصعي الو «مكکشرف
 .(حربم ريغ ابرض نهوبرضاف ؛نهومتبرض ناف «نهوبرضت الو «فورعل اب

 .نهقلح ريغتو نأرتحاو نزشنو نرغن يأ (۱)

 هححصو 1۳۷/١ ةحام نباو ۳۷٠/١ ىريكلا يف يئاسنلاو ۲٠٠١/۲ دواد وبا هجرخأ (۲)
 .۲۰۸/۲ مکاحلاو ٤۹۹/٩ نابح نبا

 يربطلاو ١١/۲ ينايورلاو ۲۷١/١ ديمح نب دبعو ٤١١/١( رصتخملا) رازبلا هحرحأ (۳)
 .فيعض وهو ةديبع نب ىسوم هيف :يمشيملا لاق ٤
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 اهيلع ةقفنلا ىلع باوشلاو اهجوز ىلع ةأرملا قح باب

 :ب يبلا لأس الجر نأ ؛ههظ هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نع ٥-

 .ىسکا اذل اهوسکیو «ممط اذإ اهممطپ نأ :لاق ؟جورزلا ىلع ة ًارملا قح ام

 (تيبلا يف الإ رجهي الو «حبقي الو «هجولا برضي الو

 !هللا لوسر اي :تلق :لاق هظ هیبأ نع ميکح نب زهب نع ٦-

 نأ ريغ ‹تئش ىنأ كئرح تئا «كثرح» :لاق ؟رذن امو نهنم يأن ام انۋاسن

 کاو تدم تا ناو تیا لالا رج الو ج الو جول برش ا

 "«!؟اهيلع لح اب الإ ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو فيك < تيستكا اذإ

AYوهو ل هللا لوسر تعم :لاق 4 ذ ةعمز نب هللا دبع نع -  

 «دبعلا دلج هتأرما مكدحأ دلجي مالع» :لاقف ءءاسنلا ركذو مهظعوف بطخي

 .(!؟هموي لوأ نم اهعجاضي مث

 :لک هللا لوسر لاق :تلاق هل رکب يبا تنب موثلک ما نع-۸

 “«اهبرضی هتیرم ىلع امئاق ءهتبقر صیرف «ارئاث لجرلا یر نأ هرکأل يِإ»

 ةحام نباو ۲۷٠/١ ىربكلا يف يئاسنلاو ۲٤٤/۲ دواد وبأو ٤٤٦/٤ دمحأ هجرحأ (۱)

 هححصو يراخبلا هقلعو ۲٠٤/۲ مكاحلاو ٤۸۲/۹ نابح نبا هححصو ۲/۱

 .للعلا يت ينطقرادلا

 .يطويسلا هنسحو ۳٠۹/١ ىربكلا يق يئاسنلاو ۲٠٠/۲ دواد وبأو ۳/۰ دمحأ هجرحا (۲)

 ۲۱۹۱/٤. ملسمو ۱۸۸۸/٤ يراحبلا هجرحا «حیحص ثیدح (۳)

 )٤( قاحسإ هحرحأ «لسرم هذانسإ ٠٠١/١ فنصملا يف قازرلا دبع هاورو يمليدلاو ٩/٤٤۷
 هب
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 ي مهئاسن نيبو لاحرلا نيب لح :لاق «دمحم نب مساقلا نع -۹

 ملف مهريح هي هللا لوسر ناكو «مكر ايخ برضي نل :ليقف .برضلا
MW. 

 . برضي نکی

 للك هللا لوسر برض ام :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-

 .ةأرما الو امداخ برض الو « هللا ليبس يف دهاجي نأ الإ ؛هدیب طق ایش

 لل هللا لوسر تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 دهاجي نأ الإ ؛طق ءاسن هديب برض الو «طق امداح الو «طق هديب برض

 .هللا لیبس يف

 تنب ةلوخ ىلع تلحخد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۲

 !ةشئاع اير :لاقف "اهتعيه ةذاذب يي هللا لوسر ىأرف :تلاق ه نوعظم

 ‹راهنلا موصي ءا جوز ال ةأرما !هللا لوسر اي :تلقف «؟ةلوخ ةئيه ذبأ ام

r... 

 ركب يأ تنب موثلك مأ نع السرم يورو ۲۲۲/١ ةبيش يأ نبا هجرخأ «لسرم هدانسإ (۱)
 مهنيب ىلخف لَ هللا لوسر ىلإ نهوكش مث ءءاسنلا برض نع اوهن لاحرلا ناك :تلاق
 .تبرض دق نهلك ةأرما نوعبس ي دمحم لآب ةليللا فاطأ دقل :لاق مث «نهبرض نيبو

 هحجرحخأ .مكر ايخ برضي نلو :دعب مه ليق مث :لاق مساقلا نأ تبسحو :ىيحمي لاق
 .حيحص :يبهذلا لاقو .حيحص هدانسإ :مكاحلا لاق ۲۰٤/۷ يقهيبلاو ۲۰۸/۲ مکاحلا

 .۱۸۱ ٤/٤ ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۲)

 .اهتلاح ءوسو اهتئيه ةثاثر يأ (۳)
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 :تلاق .اهتعاضأو اهسفن تكر تف ءا جوز ال نمك يهف «ليللا موقيو

 !نامثع اي» :لاقف «هءاجف «نوعظم نب نامثع ىلإ ي هللا لوسر ثعبف

 مانأ ينإف» :لاق .بلطأ كتنس نكلو «هللاو ال :لاق (يتنس نع ةبغرأ

 ءاقح كيلع كلهأل نإف !نامثع اي هللا قتاف ءاسنلا حكنأو «موصأو «يلصأو

 .'«لصو منو «رطفأو مصف ءاقح كيلع كفيضل نإو ءاقح كيلع كسفنل نإو

 كردأ دقو هل سابع نبا لوم- ريبحج نب ناملس نع -۳

 هنإف ءاذه هظ رمع ثيدح عما تلز ام :لاق لب هللا لوسر باحصأا

 قلغم ةأرماب رمف ءاريثك كلذ لعفي ناكو «ةنيدملاب فوطي ةليل تاذ جرح

 :-هلط رمع اه عمتساف- لوقت يهو «اهباب اهيلع

 هبعالأ بيبح ال نأ ىنقرأو هبکاوک يرست ليللا اذه لواطت

 هبناوج ريرسلا اذه نم كرحل هريغ ءيش ال هللا الول هللاوف

 هبجاح ليللا ةملظ يف رمق ادب اغنأك اروطو اروط ىنبعالي

 هبتاك رهدلا رتفي ال انسفنأب الكوم ابيقر ىشحأ يننكلو

 «يتيبب يتشحو باطخلا نبا ىلع ناهأ :تلاقو ءءادعصلا تسفنت مف

 اه ثعب حبص أا املف ! هللا كمر :اه لاقف . يتقفن ةلقو ‹« يجوز ةبيغو

 .اهحجوز اه حرسي هلماع ىلإ بتكو «ةوسكأو ةقفن

 :يمثيما لاقو ۱۸١/١ نابح نبا هححصو ٤۸/۲ دواد وبأو ۲۹۸/٦ دما هجرحا (۱)

 .تاقث دمحأ لاحر
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 ةأرملا ربصت مك :ه# ةصفح هتنبا رمع لأس :لاق «نسحلا نع ٤-

 رثكأ الحر زهحأ ال «مرح ال :لاقف .رهشأ ةتس :تلاق :لاق ؟لحرلا نع

 يتدحو يدح نيب ناک :لاق «نابح نب حي نب دمحم نع ٥-

 ؟دط رمع ءاضق امو :تلاق .هلط رمع ءاضق ىلع تنأو انأ :لاقف «مالك

 دقف «رهط لك وأ « رهش لك يف هتأرما ىتأ اذإ لحرلا نأ رمع ءاضق :لاق

 .!؟هيلع تنأو انأ ميقأو «رمع ءاضق سانلا كرت دق :تلاق .اهقح ىضق

 هذهام :لوقي 4ل رمع ناك :لاق «يعشلا نع ٩-

 لك دنع ىتؤت نأ ةأرملل بسحف «ودعلا نع مكلغشت ءاسنلا ....' تانهلا

 :لاق ؟نالف ابأ اي كلاب ام :تلاقف «هلهأ ىلإ كلذ لقن لحر ناكو .رهط

 اياصو نم ظفحت مل تنأف :تلاق .اذكو اذك لوقي ناك !رمع هللا محر

 ريمأ اي :تلاقف هلظ رمع ىلإ تءاح ةأرما نأ ؛يبعشلا نع -۷

 امف :لاق .راهنلا موصيو ليللا موقي "يحوز ىلع يندعأ !نينمؤملا

 «تداع مث «تبهذف :لاق ؟هبر ةدابع نم الحر عنمأ ينيرمأتأ ؟يرمأت

 ةدابع نم الحر عنمأ نأ ينيرمأتأ ؟ينيرمأت ام :لاقف .كلذ لثم :تلاقف

 .داسفلاو رورشلا :تانملا (۱)

 .يجوز ىلع ينرصنا يا (۲)
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 :تلاق :لاق ؟بعك اي اهقح ام :ه رمع لاق .اقح

 هدجسم یشارف نع یلیاخ یهلآ هدشرأ ميكحلا ىضاقلا اهيأ اي

 هدقريام هليلو هراهن هدبعت يعجضم يي هدهز

 هددرت ال بعک ای ءاضقلا ضقاف هدمحأ ءاسنلا رمأ يف تسلف

 :اهجوز لاقف

 لزن دقام هلهذأ ؤرما ينأ لححلا يقو اهشرف يف يدهز

 للحج فيوخت هللا باتك ينو ٠ لوطلا عبسلا ينو رونلا ةروس يف

 :بعک لاقف

 لصفو ادهج قحلاب ىضقو لدع نم نييضاقلا ريح نإ

 لقع نمل عبرأ يفاهبيصت - لعباياقح كيلعاهل نإ

 للعلا كنع عدو كاذ اه لعحا

 .ةرصبلا ءاضق ىلع 4 رمع هثعبو ءاموي مايأ ةعبرأ لك نم امه ىضقف

 لاجرلا ريخ» :ي هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع -۸

 ناصحلا ءاهجوزل ةضرتعملا ءاسدلا ريخو «هريغ نم ناصحلا ءهلهأ ىلع رويغلا

 ةجاح نه نإف «نهولجعت الو -نايشخلا :ينعي- نهعضب نهوقدصاو «هريغ نم

 كلذ الولو «ءزج لاجرللو «ةعست ءاسدللف ءءازجأ ةرشع ءايخلاو «مكنجاحك
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 .'مهروكذ تحت مئاهبلا طقاست امك «مهروكذ تحت نطقاسدل

 ةنسح هل يلع ىلإ ةأرما تءاح :لاق «يناه نب يناه نع -۹

 ° رعب تاذ الو "ميأ ال ةأرما يف كل له !نينمؤملا ريمأ اي :تلاق «ةئيهلا
 یرت دق :لاق ؟هذه لوقت ام :لاقف «بدی حنتحا دقو ءاهجوز ءاجف :لاق

 الو :لاق .ال :لاق ؟ءيش نم ام :هظ يلع لاقف .اهيلع ام نينمؤملا ريمأ اي

 :هل يلع اه لاق .تكلهأو تكله :44 يلع لاق .ال :لاق ؟رحسلا نم

 .يربصاو هللا قتا

 ملسملا نإ» :لاق يلب يبنلا نع هڪ يراصنألا دوعسم يأ نع -۰

 .(ةقدص هل تناك ؛اهبستحي وهو هلهأ ىلع ةقفن قفنأ اذإ

 ةقفن قفنت نل كنإ» :لاق جي هللا لوسر نأ ؛يلط دعس نع ٠١-

 . «كتأرما

 ‹«يقهيبلاو يدع نبا هعبتو .لوهجج :دواد وبا لاق ناسح نب دمحم هيفو «لسرم هدانسإ (۱)
 دحأ ةقدنزلا ىلع بولصملا ديعس نب دمحم وه :لاقف ديعس نب ينغلا دبع ظفاحلا مهفلاحو
 ثیدح نم ۱ سودرفلا يف يمليدلا هنم ريحألا ءزحلا جرح .نيك و رتملاو ءافعضلا

 .ةملس نب ورمع
 .ابيث وأ تناك اركب ءا جوز ال يتلا :ءاسنلا نم ميألا (۲)

 .جوزلا :لعبلا (۳)

 )٤( يراخبلا هحجرحخأ «حیحص ثیدح ٠١/١ ملسمو ۲/1۹٥.

 )٥( ملسمو ۳۰/۱ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح ۳/٠٠٠١.
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 ىقس نم» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛ هل ةيراس نب ضابرعلا نع ۲ ٥-

 . ل هللا لوسر لاق ام اهتربخأ مث ءءام اهتيقسف :لاق «رجأ ءاملا هتأرما

 ةقفن» ل هللا لوسر لاق :لاق هإظ لفغم نب هللا دبع نع -۳

 .."(ةقدص هلهأ ىلع لجرلا

 ةئامعبس فعاضت يتلا ةقفنلا نم نإ :لاق «يعشلا نع - ٠٤

 .هتيب لهأ ىلعو هسفت ىلع لجرلا ةقفن ؛فعض

 هل الإ ةقفن هلهأو هسفن ىلع لحر قفنأ ام :لاق ت هل رمع نع -۵

 .هب ادييلف لضف نإف «برقألاف برقألا م «لرعي نع لحرلا اديلو ءاهرحأ

 ريغ يف هلهأ ىلع قفنأ اذإ» :لاق «ثيدحلا عفر نسحجلا نع رع -

 ."(هللا ليبس يف ةقفنلا ةلزامب ناك ؛راتقإ الو فارسإ

 «ةنسحلا ةبحصلا اهجوز ىلع ةأرملا قح :لاق ةمركع نع -۷

 .فورعملاب قزرلاو «ةوسكلاو

 كنإ :تلاقف بلظ داعم لإ ةأرما تءاج :لاق «ليعام”إ نع ٠-

 هيلع اهقح :لاق ؟اهجوز ىلع ةجوزلا قح ام ءاقح لي هللا لوسر لوسر

 .يطويسلا هنسحو ۲٦٠/١ طسوألاو ۲١۸/٠۸ ريبكلا يف يناربطلاو ۱۲۸/٤ دمحأ هجرحأ )١(

 يراحخبلا هحرحأو )۸١( مراكملا يف يطئارخلاو ٠/٠ فنصملا يق ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)

 .يردبلا دوعسم يأ نع ۱« ٤

 ۲١. :مقرب هجیرخت مدقت (۳)
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 ‹«لكأي امن اهمعطي نأ هيلع اهقحو «هحبقي الو اههجو برضي الأ
 .اهتيب ىف الإ اهرجهي ال نأ هيلع اهقحو «سبلي ام اهوسکیو

 مسقي ل هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۹
 اميف ينملت الو «كلمأ اميف يلعف اذه مهللا» :لوقي مث «لدعيف هئاسن نيب

 .(كلمأ الو كلمت

 ناک اذإف «ناتأرما 4 يلعل ناك :لاق «ةعيبر نب يلع نع ٠-

 امح ی رت رتشا هذه موی ناک اذإو «مهرد فصنب امحل یرتش ثا هذه موي

 .مهرد فصنب

 موي ناک اذإ ناتارما هبط و داعمل ناک :لاق ‹«دیعس نب یجب نع ١-_-

 .كلت دنع ًاضوتي مل هذه

 هل تناك نم» :ك هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۲

 .(طقاس هيقش دحأو ةمايقلا موي ءاج ؛ىرخألا ىلع امهادحإ عم ليم ناتأرما

 اذإف «ناتأرما بلظ لبح نب ذاعمل :لاق «ديعس نب ىحي نع -۳

 نوعاط يف اتتامف :لاق .ىرحألا تيب نم ًاضوتي مل امهدحأ دنع ناک

 ۳۳/١ ةحام نباو 1۳/۷ يئاسنلاو ٠٤٠٦/١ يذمرتلاو ۲٤۲/۲ دواد وبأ هجرحخأ (۱)
 يذمرتلاو يئاسنلا هلعأ :ظفاحلا لاقو ۲٠٤/۲ مكاحلاو ه/١٠ نابح نبا هححصو
 .هلصو ىلع ةملس نب دام عبات ادحأ ملعأ ال :ةعرز وبأ لاقو لاسرإلاب ينطقرادلاو

 ةجام نباو 1۳/۷ يئاسنلاو ٠٤۷/١ يذمرتلاو ۲١۲/۲ دواد وبأو ۲۹٥/۲ دمها هحرخا (۲)
 .۲۰۳/۲ مکاحلاو ۷/۱۰ نابح نبا هححصو 1/۱
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 لحخدي امهيأ امهنيب عرقأ مث «ةرفحلا ىلإ امهمدقف «دحاو موي يف مهباصأ

 .ةدحاو ةرفح يق اعيمج امهنفد مث «ىرحألا لبق ةرفحلا

 «هتأرماب فط داعم يناصوأ :لاق «دوسألا نب ریمع نع ٤-

 ءيش يأب :لاقف ءاهربق نع انيديأ انعفر دقو انءاجف ءاهانفدف تتامو

 «ددج بايث یف اهنفكو «تشبنف اهب رمأف .اهبايث ىف :انلقف ؟اهومتنفک

 .اهيف نورشحي مهنإف ؛مكاتوم نافكأأ اونسحأ :لاقو

 - ۱۰0۹ ۔



 اهجوز تيب نم ذخأت نأ ةأرملل ام باب

 تءاح ن ةيواعم مأ ادنه نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-

 ال هنإو «حیحش لحجر نایفس ابا نإ !هللا لوسر ای :تلاقف ج هللا لوسر

 .«فورعملاب كينبو كيفكي ام يذخ»

 تقدصت اذإ» :لاق 4 ىبلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-
 ‹كلذ لثم نزاخللو «كلذ لثم اهجوزلو .رجأ اه بتك اهجوز تيب نم ةآرملا

 .(«تقفنأ امب اهو .بستكا اع اهجوزل ءائيش ضعب رجأ نم صقني نأ ريغ نم

 .(ةدسفم ريغ» :هيف دازو هلثم ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -۷

 اهنأك «ةليلح ةأرما ييي ىبلا لإ تماق :لاق هل دعس نع -۸

 انئابآو انئانبأ ىلع "لك انإ !هللا لوسر اي :تلاقف ءرضم ءاسن نم

 هنيلكأت بطرلا» :لاق ؟مهلاومأ نمانل لحي يذلا امف ءانحاوزأو

0 )4( 
 . («هنیدهتو

 .۱۳۳۸/۳ ملسمو ۷1۹/۲ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثيدح (۱)
 ۷٠١/۲. ملسمو ٥۲٠/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 .لقتو ةلاع يأ (۳)

 ۷٤/٤ رازبلاو ۱۳۱/۲ دواد وبأو ۱۰/۸ دعس نیباو ۷۹/۱ دیم نب دبع هجرحأ )٤(
 وبأو ةعرز وبأ لاق ٠١١/١: ءايضلا لاق «يهذلا هيلع هقفاوو ۱١۹/٤ مكاحلا هححصو

 ص
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 لحي ام :تلاقف هلظ ا سابع نبا تلأس ةأرما نأ ؛ةمركع نع -۹

 ممارالف :تلاق .كلف وغو ستلاو زيا ركذف ؟يجوز تسب نم ي

 يذحأت الف :لاق .ال :تلاق ؟كايلح ذحاأي نأ نيبحتأ : بف سابع نبا لاق

 .همهارد نم

 :اهنع هللا يضر ةبتع تنب دنه تلاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۰

 هدلو معطأف هلام نم ذحآف كيسم لحجر نايفس ابأ نإ !هللا لوسر اي

 ."(هعن» :لاق ؟هنذإ ریغب

 ةأرما نأ ؛اهمأ نع ةيركشيلا نمحرلا دبع تنب ةمطاف نع ١-

 تيب نم ذحآفأ «ءارقف يلهأ نإ :اه تلاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع تلأس

 رعشي ام :اهنع هللا يضر ةشئاع اه تلاقف ؟مهيلإ ثعبأف «يحوز

 ى

 نع ديبع نب سنوي هوري :لاقف هنع ينطقرادلا لس .لسرم دعس نع ريبج نب دايز متاح

 نع سنوي نع ميشه هلسراو دعس نع دايز نع يروثلا هاورف هنع فلتحاو ریبج نب دايز

 نم لحر اذه ادعس نإ :لاقيو ثيدحلا ةقدصلا ىلع ادعس ثعب ويي يبنلا نأ دايز

 .ىلاعت هللا ءاش نإ حصأ وهو صاقو يبأ نب دعسب سيلو راصنألا

 .حيحش يأ (۱)

 يراخبلا دنع تباث ثيدحلا لصأو «هفعض ىلع اوعمجأ دقو ضايع نب ديزي هدانسإ يف (۲)
 :تلاقف «ةعيبر نب ةبتع تنب دنه تءاح :تلاق «ةشئاع نع ۱۳۳۹/۳ ملسمو ۲

 له نم اولذي نأ يلإ بحأ ءابخ لهأ ضرألا رهظ ىلع ناك ام هللاو !هللا لوسر اي

 لهأ نم اوزعي نأ يلإ بحأ ءابخ لهأ ضرألا رهظ ىلع مويلا حبصأ امو «كئابح

 هل يذلا نم معطأ نأ جرح نم يلع لهف < ‹«كيسم لحر نايفس ابأ نإ :تلاق مث «كئابح

 .فورعم نم مهيمعطت نأ كيلع جرح ال :امن لاق ؟انلايع
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 ىضر ةشئاع امه تلاق .مهيلإ هب ثعبأ ام لكب رعشي ام :تلاق ؟كحوز

 :تلاق مث .ةفرسم ريغ مهيلإ يشعباف كل نذأ نإف «هيرمأتسا :اهنع هللا
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 هتجور ىلع لجرلا قح باب

 :تلاقف ل هللا لوسر ةأرما تلأس :لاق هه سابع نبا نع -۲

 «بتق سر ىلع تناك نإو اهسفن هعنمت ال» :لاق ؟هتأرما ىلع لحرلا قح ام

 ءهنذإب الإ اعوطت اموي موصت ال» :لاق ؟هتأرما ىلع لحرلا قح امو :تلاق

 :لاق ؟هتأرما ىلع لحرلا قح امو :تلاق «اهنم لبقتي ملو تمثأ تلعف نإف

 «رزولا اهياعو هرجأ هل ناك تلعف نإف «هنذاي الإ اهتيب نم ايش يطعت ال»

 ءهنذإي الإ اهتيب نم جرخت ال نأ» :لاق ؟هتأرما ىلع لحرلا قح امو :تلاق

 :تلاق «عجرتو بوتت تح بضغلا ةكئالمو ةمهحرلا ةكئالم اهتنعل ؛تلعف نإف

 . ادب لحر يرمأ يلع كلعب ال هللاو «مرج ال

 لجرلا اعد اذإ» :إيئ هللا لوسر لاق :لاق ظ ةريره يبأ نع -۳

 .(حبصت یقح ةكئالملا اهتنعل ؛ اهيلع انابضغ تابف «هتأت ملف «هشارف ىلإ هتأرما

 يأ :لي يبنلا تلأس :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠٤-

 اقح مظعأ سانلا يأف :تلق «اهجوز» :لاق ؟ةأرما ىلع اقح مظعأ سانلا

 .(همأ» :لاق ؟لحرلا ىلع

 .۲۹۲/۷ يقهیبلاو ۳٤۰/٤ یلعی وبا هحرحا ثیل فعضل ؛فیعض هدانسإ (۱)

 ٠٠١۹/۲. ملسمو ۱۱۸۲/۳ يراحبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 مكاحملا هححصو ٥۹١/١( رصتخملا) رازبلاو ٠٠١/١ ىربكلا يف يئاسنلا هجرحأ (۳)

 ريغ هنع ثدحي ملو ةبتع وبأ هيف :يمثيملا لاقو .نسح رازبلا دانسإ :يرذنملا لاقو ٤

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «رعسم
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 اعوطت ةأرملا موصت ال» :لاق ي يبنلا نع هل ةريره يأ نع ٥-

 .''«هنذاب الإ دهاش اهجوزو

 حلص ول» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق هڪ كلام نب سنأ نع ٠-

 ول هديب يسفن يذلاو ءاهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل «رشبل دجسي نأ رشبل
 ءهتلبقتسا مث «ديدصلاو حيقلاب رجفت ةحرق هسأر قرفم ىلإ هنرق نم ناك

 ."(هقح تدأ ام هتسحلف

 لوسر دنع دوعق نحن امنيب :لاق هط هللا دبع نب رباح نع -۷

 ءاسنلا ةدفاو انأ !هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلاقف «ةأرما هتتأ ذإ ل هللا
 كثعب ءءاسنلا وبأو لاحرلا وبأ مدآو ءءاسنلا برو لاحجرلا بر هللا «كيلإ

 اولتقف هللا ليبس يف اوجرح اذإ لاجرلاو ءءاسنلا ىلإو لاحجرلا ىلإ هلل

 نم مهل اوحرح اذإو «هللا مهاتآ ام نيحرف «نوقزري مهبر دنع ءايحأف

 اه لاق ؟رحألا نم انل امف «سلجنو «مهمدخن نحنو ءاوملع دق ام رحألا

 لدعت جوزلا ةعاط نإ :نمه يلوقو «مالسلا ينع ءاسنلا يئرقأ)» :لک هللا لوسر

 ."(هلعفت نکنم لیلقو كانه ام

 ۷١١/۲. ملسمو ۱۹۹۳/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ةراتحملا يف ءايضلا هححصو )۲٤٠٠١٤( رازبلاو ۳٠٠/١ يئاسنلاو ٠١۸/۳١ دمحأ هجرحأ (۲)
10/oلاحر هلاحر :يمئيما لاقو .نوروهشم تاق هتاور دیحج هدانس :يرذنملا لاق  

 .ةقث وهو سنأ يحخأ نبا صفح ريغ حيحصلا

 ٤٦۳/۸ قازرلا دبع جرحأو ٠۷۳ :مقر ةارادملا ةلاسر يف فلؤملا هدروأ «دیح هدانسإ (۳)
 ب
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 ةحاح يف يئ يبنلا تتأ هل ةمع نأ ؛نصحم نب نيصح نع -۸

 (؟تنأ جوز تاذأ» :ه هللا لوسر اه لاقف ءاهتحاح نم تغرفف «ءاه

 .هنع تزجع ام الإ “و ولآ ام :تلاق (؟هل تنأ فيکف» :لاق .معن :تلاق

 ”«كرانو كتنج وه امنإف «هنم تنأ نيأ يرظنا» :لاق

 نم مکئاسن ریخ)» :لاق يي يبلا نع هظ و سابع نبا نع -۹

 اهجوز تتأ تيذوأ وأ تذأ اذإ يتلا ءاهجوز ىلع دووعلا دولولا دودولا ةنجلا

 "”(ىضرت تح اضمغ قوذأ ال :لوقتف «هفک يف اهدي عضت یتح

 ًارمال لحم ال» :لوقي ي يبلا عم هنأ ؛ هل ةريره يأ نع -۰

 امو راک وهو ا ل ل ل نات لو ینا ل ایک یک ر رش

 ےس
 ىلإ ةأرما تءاج :لاق «سابع نبا نع ٤٠١/١١ يناربطلاو ٥۸۷/١( رصتخملا) رازبلاو

 «لاجرلا ىلع هللا هبتك داهجلا اذه «كيلإ ءاسنلا ةدفاو انأ !هللا لوسر اي :تلاقف لب يبلا

 موقن ءاسنلا رشعم نحنو «نوقزري مهبر دنع ءايحأ اوناك اولتق نإو ءاورحأ اوبيصي نإف
 جوزلا ةعاط نأ ءاسنلا نم تيقل نم يغلبأ :ب لاقف ؟كلذ نم انلامف «مهيلع

 بيرك نب نیدشر هيف :يمشيملا لاق .هلعفي نم نکنم لیلقو «كلذ لدعت هقحب اهفارنعاو

 ٤٠١/١ بعشلا يف يقهيبلا هجرحخأ ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم يورو .فيعض وهو
 ۳٠۲/۷. خيراتلا يف ركاسع نباو ۳۲٠۹/۰۲ ةفرعملا يق ميعن وبأو

 .هنع تزجع ام الإ هقح يف رصقأ الو رتفأ ال يأ )١(

 طسوألاو ۱۸١/٠١ ريبكلا يف يناربطلاو ۳٠١/١ يئاسنلاو ۳١٠/١ دمحأ هجحرحأ (۲)

 :يمشيملا لاقو ينابلألاو يرذنملاو يبهذلا هرقأو هححصو ۲٠٠/۲ مكاحلاو ١

 .ةقث وهو نيصح الح حيحصلا لاحر هلاحر

 يف يقهيبلاو ٠٠٠/١ ميعن وبأو ٥۹/۱۲ يناربطلاو ۳٠۱/۰ یربکلا يف يئاسنلا هجرحأ (۳)

 ٤٠٠/٠٠١. ةراتحملا يف ءايضلا هححصو 4٠۸/١ بعشلا
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 الإ اهبحاصت نلف «علض نم تقلخ اغنإ ءاهتقدص فصن هلف ةقدص نم تقدصت

 «اهقارف اهايإ كرسكو ءاهترسك اهموقت تبهذ ناف «جوع اهيفو (0

 امر : هلا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةملس مأ نع ١-

 . ةا تلخد ضار اهنع اھجوزو تتام ةأرما

 رظني ال» هللا لوسر لاق :لاق هڪ ورمع نب هللا دبع نع ۲ - 

 ."(هنع ينغتست الو اهجوزل ركشت ال ةأرما ىلإ هللا

 نم اطئاح ل هللا لوسر لحد :لاق هل ةريره يبأ نع -۳۴

 امهنم ل هللا لوسر اندف «نابرضي نالمج هيف اذإو «راصنألا طئاوح

 لوسر لاق .هل ادجس :سانلا نم لئاق لاقف .ضرألاب “امهنارج اعضوف

 «دحأل دجسي نأ ادحأ ترمأ ول ,دحأل دجسي نأ دحأل يغبني ال» ب هللا

 . هيلع هقح نم هللا مظع ام ءاهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل

 نابح نبا هححصو ۲۲۹/۱ دیهمتلا يف ربلا دبع نباو ۹۳/۱ طسوألا يت يناربطلا هجرحخأ (۱)

۹. 

 نباو هنښخو ٤٩٨/۳ يذمرتلاو ٤٤/۱ ديح نب دبعو ٠٥۷/۳ ةبيش يبأ نبا هجرحأ (۲)

 ۱۹۱/٤. مکاحلا هححصو ۳۳۱/۱۲ یلعی وبأو ٥۹/۱ ةجام

 ةاور اسهدحأ ةاور «نيدانسإب ٤٠١/١ رازبلاو ٠٠٤/١ يئاسنلا هاور :يرذنملا لاق (۳)

 .دانسإلا حيحص :لاقو ۲١۷/۲ مكاحلاو «حيحصلا

 .قنعلا نطاب وه :نارجلا )٤(

 ثيدح :يذمرتلا لاق ۲۹۱/۷ يقهيبلاو )١٤١١( رازبلاو ٤٠٥/۳ يذمرتلا هجرحأ )١(

 عمجلا يف يمثيملا لاق ۲٠٦/۲ مكاحلاو ٤۷١/٩ نابح نبا هححصو «بيرغ نسح

 .نسح هداتسإو -هرخآ نم افرط يذمرتلا یورو- هاور ٩۹
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 لابحلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 ترمأ ول» :لاق ل هللا لوسر نا ؛ هل لبح نب ذاعم نع -

 ءاهيلع هقح مظع نم اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل ؛دحأل دجسي نأ ادحأ

 -اهجوز ينعي- اهأس ولو وز ق يدؤت قح ناعإلا ةوالح ةأرما دجت الو

 بق رهظ ىلع يهو اهسفن

 ای :لاق نميلا نم 4ظ ذاعم مدق امل :لاق بف بيهص نع ٥-

 دجسي نأ ادحأ ترمأ ول» :ب هللا لوسر لاقف ؟كل دجسن الأ !هللا لوسر

 “(اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل ؛دحأل

 انك انإ !هّللا لوسر ای :لاق هنأ ؛اظ مشعح نب ةقارس نع -۳ ٠

 لوسر لاق .كل دجسن نأ قحأ تنو «مه اودجسيف مجعلا كولم ىرن ۰

 "اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل ؛دحأل دجسي نأ ادحأ ترمأ ول» :ب هللا

 ترمأ ول» :لاق لَ هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 “«اهجورل دجست نأ ةأرملا ترمأل ؛دحأل دجسي نأ ادحأ

 راصتحخاب ۲۲۷/۰ دمهحأو )۱٤١۱١( رازبلا همامتب هاور ۳۰۹/٤: عمحملا یف يمثیهلا لاق (۱)

 هضعب ٥۲/۲١ يناربطلا ىورو دمحأ قرط نم قيرط كلذكو حيحصلا لاجر هلاحرو
 ۱۹۰/٤. مکاحلا هححصو .اضیأ

 لاق ۸٠/٤( فاحتإلا) ىلعي وبأو ۳٠/۸ يناربطلاو ٥۹٤/١( رصتخملا) رازبلا هجرحأ (۲)

 .مهق نب ساهنلا هيفو :يمثيما

 .تاقث هلاحرو ۳۳۳/۱۰ مزح نباو ۱۲۹/۷ یناربطلا هجرحا (۳)
 هدانسإ :يريصوبلا لاق ٥٦۹/١ ةجام نباو ۷٦/٦ دمحأو ٠١۸/۳ ةبيش يأ نبا هحرحأ )٤(

 .ناعدج نب ديز نب يلع فعضل ؛ فيعض
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 ادحأ ترمأ ول» :لک هللا لوسر لاق :لاق يڪ سابع نبا نع -۸

)0 
 (اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل ؛دحأل دجسي نأ

 يغب ناك ولو :# هللا لوسر لاق :لاق بط هلو مقرا نب ديز نع -_۹

 “«اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأ ؛رشبل دجسي نأ رشبل

 ولو :4 هلل لوسر لاق :لاق هل د وأ يبأ نب هللا دبع نع -۰

 «اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأ ؛رشبل دجسي نأ رشبل يغبني ناك

 هتيب لحدت ال نأ هتأرما ىلع لحرلا قح :لاق «ةمركع نع-١

 .هرکی نم هشارف ۍطوت الو «هنذاب الإ ادحأ

 تضضغي تنمّرْملَل لّقو » :كك هللا لوق يف ؛شمعألا نع - ۲

 .نهحاوزأ ريغ ىلإ نرظني نأ :لاق [٠٣:ررد] 4 ًرهرصَْبَأ رم

 لمجرلا اعد اذا :ل هللا لوسر لاق :لاق بط ظ ةريره يأ نع- ۳

 ““«حبصت تح ةكئاللا اهتنعل ؛نابضغ وهو تابف «تعنتماف .هشارف ىلإ هتأرما

 غابدلا ةزع وبأ هيف :يمثيملا لاق ٠٠٠٦/١١ يناربطلاو ١۹۰/١( رصتخملا) رازبلا هج رح (۱)

 .تاقث هلاجر ةيقبو نامهط نب مكحلا هم او نابح نبا هقثو

 لاق ۲٠١٠/۷ طسوألاو ۲۰۸/١ ریبکلا يف يناربطلاو ٥۹۳/١( رصتحخملا) رازبلا هجرحأ (۲)

 نيمسلا هللا دبع نب ةقدص الخ حيحصلا لاجر هلاحر يناربطلا يدانسإ دحأو :يمشيهلا

 .ةعامجو يراخبلاهفعضو ةعامجو متاح وبأ هقثو

 ٤۷۹/۹٩. نابح نبا هححضو ۲۹۲/۷ یریکلا يف يقهيبلاو ٥۹٥/١ ةحام نبا هجرخأ (۳)

 )٤( مقرب مدقت «حیحص ثیدح ٥۲٤ .
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 عم ةأرملل نيم ال» ل هللا لوسر لاق :لاق هل سابع نبا نع ٤ ٥-
ٍ (1( 
 . (اهجوز

 ملکن انک ام :بيسملا نب ديعس ةأرما تلاق :لاق «ءاطع نع - ٥

 .!هللا كافاع « هللا كحلصأ :مكءارمأ متنأ نوملكت امك الإ انحاوزأ

 :تلاقف هي يبلا ةأرما تتأ :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع ٦ ٠-

 لب يبلا تعن املف ؟ترهط اذإ ضئاحلا لستغت فيك !هللا لوسر اي

 لوسر اي :تلاق «بيط وأ كسمب هيعبتتف مدلا نيأ يرظنا» :لاق ءاهلسغ

 ‹« يحتسأ ال :تلاق ئ اییح ناک و- ههحوب ضرعأف ؟مدلا ني نیأف ! هللا

 .هلأسأ نأ يحتسأ الف انوبأو «يبأ وه اغنإ

 يف يليعامسإلا هجرحأ ‹«بيرك نب دمحم هخيشو يلع نب نابح فعضل ؛فيعض هدانسإ (۱)

 .ه/١١ خيراتلا ي ركاسع نباو ۲٠۲/٦ لماکلا يف يدع نباو ۳۹٦/۱ مجعملا

 .طالتخالا دعب هنم ريرج عامو طلتحا قودص بئاسلا نب ءاطع هيفو «لسرم هدانسإ (۲)

 ل يبلا ةأرما تلأس :تلاق «ةشئاع نع ۲٠١/١ ملسمو ٠٠۹/١ يراخبلا جرحأو
 نم ةصرف ذحأت مث «لستغت فيك اهملع هنأ ترك ذف :لاق ؟اهتضيح نم لستغت فيك

 -رتتساو- !هللا ناحبس ءاهب يرهطت :لاق ؟اهب رهطتأ فيك :تلاق ءاهب رهطتف كاسم

 لاق .مدلا رثأ اهب يعبتت :تلقف يي يبلا دارأ ام تفرعو «يلإ اهتبذتجاو :ةشئاع تلاق

 هيف ءابيلغت ماسلا رك ذملا عج يف ءاسنلا لحديف ؟نينمؤملا وبأ ي هل لاقي لهو :ريثك نبا

 يعفاشلا بهذم يف نيهجولا حصأ اذهو كلذ لاقي ال :تلاق اهنأ ةشئاع نع حص :نالوق

 مهسفنأ نم نينمؤم اب ىلوأ يبلا :اءرق امهنأ سابع نباو بعك نب يأ نع يور دقو
 نسحلاو ةمركعو دهاحجو ةيواعم نع اذه وحن يورو .مه بأ وهو مهتاهمأ هجاوزأو
 ثيدحلاب هيلع اوسنأتساو هريغو يوغبلا هاكح يعفاشلا بهذم يف نيهجولا دحأ وهو

 ةلزامب مكل انأ امنإ :لإئ هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ۳/١ دواد وبأ هاور يذلا
 ث
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 ةنحجلا ايندلا ءاسن لخدي» :يب هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع -۷

 :اولاق «نهجاوزأ نهيلع مدقي تح «نيلحتيو نرطعتيو نعنصتيف «لاجرلا لبق
 «يرارسلا ىلع رئارلا لضفك» :لاق ؟روحلا ىلع ايندلا ءاسن لضف امف

 '(نربصف نیلتبا

 يأ نب فيطغ تعم :لاق «يفقنلا ماشه نب مكحلا نع -۸

 ؛ثمطت م اعج تتام ةأرما اعأ» : هللا لوسر لاق :لوقي يفقثلا نايفس

 .لاحرلا اهسعب م يتلا ءارذعلا يه :مكحلا لاق ةا تلخد

 ي
 الو ءاهربدتسي الو «ةلبقلا لبقتسي الف ؛ طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإف ءمكملعأ «دلاولا

 لاقي ال هنأ :يناثلا هحولاو ٤/١ ةجام نباو ۳۸/۱ يئاسنلا هجرحخأو .هنيميب بطتسي

 هلوقو ۰ :برا] 4 مَكلاَجَر نم دحأ آبا دمحم ناک اً :یلاعت هلوقب اوجتحاو كلذ

 نم هللا مكح يق يأ 4 هلآ بڪ ىف رضع لوا مهضعب ماحر ااو هاوو :لاعت

 نيرحاهملا نم ثراوتلاب ىلوأ تابارقلا ي أ [ة:بارحأل] 4 يرجو : نینمُمل
 امك مهنيب تناك يتلا ةاحاؤملاو فلحلاب ثراوتلا نم اهلبق ناك امل ةخسان هذهو «راصنألاو

 يتلا ةوحألل هحر يوذو هتابارق نود يراصنألا ثري يرجاهملا ناك :هريغو سابع نبا لاق

 .فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغو ريبج نب ديعس لاق اذكو لَ هللا لوسر امهنیب یخآ
 .ثيدحلا كورتم ناسح نب عيزب هيفو «لسرم هدانسإ (۱)

 ةفرعملا يق ميعن وبأو ٠٠٠/١( ةباصإلا) نايفس نب نسحلا هجرحأ «للسرم هدانسإ (۲)
 نودعت ام :لاق ب يبنلا نأ ؛تماصلا نب ةدابع نع ٣٠١/٠٠ دمحأ دنعو ٤

 ءادهش نإ: هللا: لوسر لاقف .ىلاعت هللا ليبس يق لتقيف لتاقي يذلا :اولاق ؟ديهسشلا

 نوطبملاو «ديهش نوعطملاو «ديهش ىلاعتو كرابت هللا ليبس يف ليتقلا ؛ليلقل اذإ يتمأ

 يه :عمجب تومت :ظفاحلا لاق .حيحص .ءاسفنلا ينعي ؛ديهش عمجب توق ةأرملاو «ديهش
 وهو ةفلدزع. تومت يتلا :ليقو «كلذ ببسب تومت مث ءاهدلو توعب يتلا :ليقو ءاسفنلا

 :زهشأ لوألاو ءارذع تومت يتلا :ليقو رهاظ ًأطح
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 :اهجوزل ةأرملا تلاق اذإ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛نسحلا نع -۹

 .«اهلمع طبح ؛طق اريخ كنم تيأر ام

 ىلع ةريغلاو «لاحرلا ىلع داهجلا لعح :لاق «دهاحن نع ٠-
 .دهاجم فصن رحأ اه ناك ؛بستحاو نهنم ربص نمف ياسنلا

 اذإ جل هللا لوسر ناك :لاق «يكلا نعأ نب دحاولا دبع نع ٠١١-

 ةشئاع تعرقأف «نهنيب ع رقأف ارفس دارأف «هئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ

 هتاحار ي هللا لوسر برض اولحترا اذإ اوناکف «شحح تنب بنیزو

 :ةشئاعل بنيز تلاقف :لاق .اهرياسيف اهنع هللا يضر ةشئاع تأت ىقح

 اهنع هللا يضر ةشئاع تبكر اولحترا املف «تلعفف .يريعبب كريعب ينيلدبأ

 برضف «اهنع هللا يضر ةشئاع ريعب ىلإ لي هللا لوسر رظنو «بنيز ریعب

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع ريعب ىلع بنيز اذإ ىهتنا املف ءاهيلإ هتلحار

 اهنع هللا يضر ةشئاع ل هللا لوسر ىتأ اولزن املف ءاهرياسف ايحتساف

 كلذ ددرف (؟كش يفل فكنإو» :لاق ؟يبن كنأ معزت!ادمحم اي :تلاقف

 نم يداولا ىلعأ ام يردت ال ءاريغلا نإ تلق ول» :ب هللا لوسر لاقف ءارارم
 .(تقدصل هلفسأ

 فيعض دنسب ةشئاع نع اعوفرم ءاحو فيعض وهو ديز نب يلع هيفو «لسرم هدانسإ )١(

 ٠۷ /۸٤. خيراتلا يف ركاسع نباو ۱۹٦/۷ لماكلا يق يدع نبا هجرحأ

 ملسمو ٠۹۹۹/٩ يراخبلا جرحأو «يوقلاب سيل رضنلا نب ةريغملا هنيفو «لسرم هدانسإ (۲)

 ناكو ةصفحو ةشئاعل هئاسن نيب عرقأ جرح اذإ ناك يي يبلا نأ ؛ ةشئاع نع ٤
 هب
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 لايعلا ةلاسر تا نا رشاعملا باتک

e 

£ . ¥ 
bv ۲- ا لوسر لاق :لاق ءب رمع نبا نع 

 شارف لإ هت رما وعدي لجرلا» :لاق ؟تافوسملاامو :ليق «تافوسلملا

 (مانیف ؛هنیع هباغت یقح ؛فوس فوس :لوقتف

 «اهجوز ىلع اهسفن ضرعت ال ةليل تيبت ةأرمال لحب ال» :ب يبلا لاقو

f 

 يريعب ةليللا نبك رت الأ :ةصفح تلاقف «ثدحتي ةشئاع عم راس ليللاب ناك اذإ 5 يبنلا

 ةشئاع لمج لإ لب يبنلا ءاجف تبك رف «ىلب :تلاقف .رظنأو نيرظنت كريعب بكر أو
 اهيلجر تلعح اولزن املف «ةشئاع هتدقتفاو ءاولزن تح اهعم راس مث راسف «ةصفح هيلعو

 هل لوقأ نأ عيطتسأ الو ينغدلت ةيح وأ ابرقع يلع طلس !بر اي :لوقتو «رحذإلا نيب

 يق لي هللا لوسر عم تحرح :تلاق اهنأ ؛ةشئاع نع ۱۲۹/۸ ىلعي وبا هجرحأو .ائیش

 ناكو «جان لم ىلع ناكو «فح هيف يعاتم ناكو «هءاسن هعم جرحخو «عادولا ةجح

 :ل هللا لوسر لاقف .بكر لاب ًاطبتي ءيطب لاقث لمج ىلع ناكو «لقث هيف ةيفص عاتم
 يضعي تح «ةشئاع لمج ىلع ةيفص عاتم اولوحو «ةيفص لج ىلع ةشئاع عاتم اولوح
 ىلع ةيدوهيلا هذه انتبلغ !هللا دابعل اي :تلق كلذ تيأر املف :ةشئاع تلاق .بكرلا

 ناكو «فحخ هيف ناك كعاتم نإ !هللا دبع مأ اي :لل هللا لوسر لاقف :لاق .هللا لوسر

 ىلع تاعام وجو یارب ىلع ھا اوج «بکر لاب طاف ءلقل هيف تبغ حام

 كش يف وأ :لاق «مسبتف :تلاق ؟هّللا لوسر كن نأ معزت تسل :تلقف :تلاق .اهریعب

 وبأ ينعم و ؟تلدع الهف ؟هللا لوسر كنأ معزت تسلأ :تلق :تلاق ؟هللا دبع مأ اي تنأ

 اي الهم :ل هللا لوسر لاقف «يهحو مطلف يلع لبقأف -ةدح يأ- برغ هيف ناكو ركب

 ال ىريغلا نإ :ع هللا لوسر لاقف ؟تلاق ام تعم امأ !هللا لوسر اي :لاقف !ركب ابأ

 ةملسو «سلدم وهو قاحسإ نب دمحم هيف :يمئيملا لاق .هالعأ نم يداولا لفسأ رصبت
 ةيقبو «ةعامج هفعضو .متاح وبأو نيعم نباو نابح نبا :ةعامج هقثو دقو «لضفلا نبا

 ريغ هيف سيلو «لاثمألا باتك يق نابح نب خيشلا وبأ هاور دقو «حيحصلا لاحجر هلاحر

 لاقو .تاقث هلاجر ةيقبو «فعض هيفو «حيحصلا لاحر نم وهو «يثيللا ديز نب ةماسأ

 .هب سأب ال هدانسإ :ظفاحلا لاقو .قاحسإ نبا سيلدتل ؛ فيعض هدانسإ :يريصوبلا
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 قح هشارف يف لخدتو ءاهبايث عزنت» :لاق ؟اهسفن ضرعت فيكو :اولاق

 .([تضرع دقف تلعف ناف] هدلجج اهدلج قصلت

 يف نابح نباو ٠0۹/١ للعلا يف متاح يبأ نباو 1۳/٤( فاحتإلا) عينم نب دمحأ هحرحأ )١(

 ٤٦۷/۳ سودرفلا ف يمليدلاو ۳٤٠٠/٤١ طسوألا يف يناربطلاو ۲٠۳١/١ نيحورجلا

 هدانسإ :يريصوبلا لاق .لطاب ثيدحلا اذه :متاح وبأ لاق «لوألا رطشلا ىلع ارصتقاو

 ةرسيم نب رفعج قيرط نم يور :يمثيهلا لاقو .ةرسيم نب رفعج فعضل ؛ فضيعض
 .اعامس رمع نبا نم هيبأل رأ ملو فيعض ةرسيمو هيبأ نع يعجشألا
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 هلهأ لجرلا ةبعالم باب

 لطاب ايندلا وهل» :ي هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يأ نع -۴

 .'«كلهأ كتبعالمو «كسرف كبيدأتو «كسوقب كلاضتنا :اثالث الإ

 ثعبي ل هللا لوسر ناک :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -ه٤

 .-بعللا ينعي- تانبلاب اهنبعالي يراوجلاب اهيلإ برسي وأ

 بعلأ انأو لبي يبلا يلع لحد :تلاق «اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٥-

 . ال٤ كحضف «دواد نب ناميلس لیح :تلاق «؟اذه ام» :لاقف «تانبلاب

 دبع نب ديوس هيف :يمثيملا لاق ۲۷۸/١ طسوألا يف يناربطلاو ٠١٤/۲ مكاحلا هجرحأ )١(
 جرحخأو .تاقث هلاحر ةيقبو «ميحد هقثوو «روهمجلا هفعضو «كورتم :دمحأ لاق «زيزعلا

 ام لك :لاق لي هللا لوسر نأ نيسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ٠۷٤/٤ يذمرتلا

 نهنإف ءهلهأ هتبعالمو «هسرف هبيدأتو «هسوقب ةيمر الإ ؛لطاب ملسملا لجرلا هب وهلي
 .حيحص نسح ثيدح اذهو .قحلا نم

 ۱۸۹۱/٤. ملسمو ۲۲۷/۰ يراخبلا هحرحأ «حیحص ثیدح (۲)

 نب ىح نع ميشه ريغ نم هعمسن مل بيرغ :لاقو ۲۷۷/۲ للعلا يف دمحأ مامإلا هحرحأ (۳)
 ‹كورتم وهو يدقاولا قيرط نم ۸٨۸ تاقبطلا يف دعس نبا ظفللا اذهب هحرحأو .ديعس

 ىلإ وه :يدع نبا لاق لصاو نب ديعس هدانسإ يقو ٤٠٤/٣ لماكلا يف يدع نباو

 ٠٠٠/۰ یربکلا يف يئاسنلاو ۲۸۳/٤ دواد وبا جرحأو .قدصلا ىلإ هنم برقأ فعضلا

 ينو ربيخ وأ كوبت ةوزغ نم ب هللا لوسر مدق :تلاق «ةشئاع نع ۲٠۹/٠١ يقهيبلاو
 اي اذه ام :لاقف بعل ةشئاعل تانب نع رتسلا ةيحان تفشكف حير تبهف «رتس اهتوهس

 يذلا اذه ام :لاقف -عاقر نم ناحانحج هل اسرف نهنيب ىأرو- يقانب :تلاق ؟ةشئاع

 هل سرف :لاق .ناحانح :تلاق ؟هيلع يذلا اذه امو :لاق .سرف :تلاق ؟نهطسو ىرأ
 س
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 ل4 هللا لوسر ينكلم امل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠١١-

 !ةشئاع اي» :لاق یب « ینب املف «هتقېسف ینقباسف ‹«ینلوانتف ‹ قاقز ف ینیقل

 .'(كلتب هذه» :لاقف « ينقبسف ينقباسف «قابسلا يف كل له

 تنب يهو اهحوزت يب يبلا نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷

 يهو ي تامو ءاهعم اهبعلو ‹«نڍنس عست تنب يهو تفزو « نینس:عپس

 .ةرشع نامن تنب

 انأو لب هللا لوسر ىنحورزت :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠۸-

 :يعي- نعمتي نكف لإ نفلتعب يراوح نكو -بعللا يهو- هتي يف
 ےس

 تيأر تح كحضف :تلاق «ةحنحأ امه اليخ ناميلسل نأ تعم ام :تلاق ؟ناحانج

 .حيحص هدانسإ .هذجاون

 ةفيفح انأو كلَ هللا لوسر عم تجرح :تلاق ةشئاع نع ٠/١ ٠١ يئاسنلا جرحأو «ديح هدانسإ (۱)

 مث هتقبسف .كقباسأ ىح يلاعت :يل لاق مث .اومدقت :هباحصأل لاقف ءالزنم انلزنف «محللا

 :يل لاق مث .اومدقت :هباحصأل لاقف ءالزنم انلزتف «محللا تلمح دقو «رحنآ رفس يف هعم تجرح

 ةياورلاو فنصلا ةياور تصن .كلعب هذه :لاقو «يفتك هديب برضف «ينقبسف .كقباسأ يلاعت

 رفسلا يف تناك هريغو يئاسنلا ةياورو رضحلا يق تناك ىلوألا ةقبسلا نأ ٠٥۹ :مقرب يتلا
 ل يبلا ينقباس :تلاق «ةشئاع نع ٠٤٠١/١٠١ نابح نبا دنع امك تاياورلا ضعب يف تمهبأو

 رهاظلاو .كلعب هذه: يبلا لاقف «ينقبسف ينقباس «محللا ينقهرأ اذإ تح انشبلف «هتقبسف

 ء هللا ءاش ام هتقبسف ب يبلا ينقباس :تلاق «ةشئاع نع )٤۸۷(: ةريسلا ف يهذلا لاق ددعتلا

 .حيحص .كلعب هذه :لاقف «ينقبسف ينقباس «محللا ينقهر اذإ تح

 .۱۰۳۹/۲ ملسم هحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 )۲( . )0( ۰ ل ل
 يعم نبعليف «يلع نلخديف نهبرسي ناکف هَ هللا لوسر نم -نرتتسي

 هللا لوسر عم تحرح :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠۹-

 ينارهظ نيب" ءارفصلا دنع ليثألاب انک اذإ یقح ةرحآلا ردب ةوزغ يف

 اذإ كانه انأ انيبف قيرطلا نع تبكنو «يتجاح ضعبل تفرصنا «كارألا

 .عجطضا مث يريعب يل خانأ تح ىت ةي هللا لوسر اذإف «برضی بکار

 («كقباسأ يلاعت» :لاق ؟بکر ا : تلق « تج م يتجاح نم تغرفف :تلاق

 فلحخ يعردب يمرأف :تلاق ‹«يکر ات ريغ هنأ كلذ لاق نيح تفرع :تلاق

 م يلجرب طخ تططح م :تلاق «يتزجح يف هفرط لعحأ م «يرهظ
 هنأكف يهحو يف رظنف :تلاق .طخلا اذه ىلع موقن تح لاعت :تلق

 ؟بهذأ :تلق :تلاق .طخلا كلذ ىلع انمقف :تلاق .هديب راشأو «بجع

 يذ مويب هذه» :لاقو «يدي نيب جرحخو « ينقبسف انحرخف («يبهذا» :لاق

 انأو ىتأ هنأ تركذ مث :تلاق ؟زاجا يذ موي ام تركذف :تلاق «زاجا

 «هاطاعتي بهذف «هتعنمف «هينلأسف «ءيش يدي يف ناکو «يبأ يغتبي ةيراح

 .”تيبلا تلحدو «هتقبسف يرثأ يف جرخف «تررفف

 .يلإ نهلسري يأ (۱)
 ٠.۱۸۹۰/٤ ملسمو ۲۲۷۰/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثيدح (۲)

 .ردب ةيحانب بعش :ءارفصلا (۳)

 .قيرطلا نع تلدع يأ )٤(

 هدانسإو ۳۹/۱ بحتتملا ف راكب نب ريبزلاو ٠٤٤/٥ راثآلا لكشم يف يواحطلا هجرحأ )١(

 .دیحج
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 ةشئاع ىلع هه ركب وبأ لحد :لاق «ثيرح نب رازیعلا نع ٠۰-

 ةنبا :ركب وبأ لاقف ليَ هللا لوسر ىلع اهتوص ةعفار يهو اهنع هللا يضر

 ءاجف ءاهب مهو ؟4 هللا لوسر ىلع كتوص نيعفرت كارأ الأ !نامور مأ

 امأ» : هللا لوسر لاقف «رکب وبا جرحو ءاهنیبو هنیب ل هللا لوسر

 «ركب وبأ مهيلع ادغ دغلا نم ناك املف «كذخأي نأ كنيبو هنيب تلح ينتيأر

 ق ينلحدأ ! هللا لوسر ای :لاقف «اهنع هللا يصر ةشئاع كحاضي وهو

 ."(انلعف دق» 0 هللا لوسر لاق .امکبرح يي تلحد اہک امکملس

 ةشئاع نيبو يي يبلا نيب ناك :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع -ه۱

 هدي عضوف داع مث ءاهتحنف اهيلع هدي عضوف «مالک ضعب اهنع هللا يضر
 .(الجر كنيبو ينيب يلعجاف «كءارو ينيك رتت نل كنإ» :لاقف ءاهتحنف اهيلع
 (كوبأ كنيبو ينيب» :لاق .هتظلغل هتهرکف «رمع ترک ذف «معن :تلاق

 نم هذه نإ» : هللا لوسر لاقف «سلجف ءاجف هيلإ لسرأف «تیضرف

 برضف هدي عفرف .اقح الإ لقت الو هللا قتا :تلاق «اذكو اذك اهرمأ

 «قحلا نالوقت كوبأو تنأ «كل مأ ال :لاقو ءاهفنأ مغرو ءاههجو

 ءاهبرضي لعجف ةديرج ذحأف ماق مت :لاق !قحلا لوقي ال ي هللا لوسرو

 . يبلا يآ (۱)
 دواد وبأو ۲۷۱/٤ دمحأ هجرخأ ریشب نب نامعنلا نع الوصوم ءاحو «لسرم هدانسإ (۲)

 يرذنملاو دواد وبأ هنع تكس :انبلا خيشلا لاق ٠۳۹٠/۰ یربکلا یف يئاسنلاو ٤

 .تاقث مهلك هلاحرو
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 !ركب ابأ اي» :#4 هللا لوسر لاقف يي هللا لوسر فلح تسلجف تماقف

 تماق جرح املف «جرحخف («انع تجرخ امل كيلع تمسقأ كلذ درن م انإ

 هللا لوسر لاقف «هيتأت نأ تبأف ي هللا لوسر اهاعدف «ةيحان تسلحجف

 .(لبق يرهظب قزلتلا ةديدشل كنإ» :#

 تءاج اهنع هللا يضر ةملس ما نأ ؛يحانلا لكوتملا يأ نع -۲

 هللا يضر ةشئاع تءاجف «ماعط اهيف ةفحصب ةشئاع موي ل هللا لوسر

 يوك يرصب :يدع نبا لاقو «ثيدحلا كورتم ريبزلا نب دمحم هيفو «للسرم هدانسإ ()
 نع ٦٦/٤ لماكلا ف يدع نبا جرحأ .دارفأو بئارغ هيوري يذلاو ثيدحلا ليلق لصألا

 :لاقف .ال :تلقف ؟رمعب نيضرت :لاقف مالك يي يبنلا نيبو ينيب عقو :تلاق ةشئاع

 :تلقف .اذكو اذك لوقت هذه :ٍهب يبلا لاقف يبأ ءاجف «معن :تلقف ؟كيبأب نيضرت

 تنأفأ كل مأ ال :لاق مث «يهحو مطلف هدي ركب وبأ عفرف .قحلا الإ لوقت الو يبن كنإ

 هثيداحأو يقوك طانحلا دوسألا يبأ نب حلاص هيف :يدع نبا لاق ؟قحلا نالوقت كوبأو

 نع ةورع نع زيزعلا دبع نب رمع نعاضيأ ثيدحلا اذه يورو «ةميقتسملاب تسيل
 لوسر نيبو ينيب ناك :تلاق «ةشئاع نع ۲۳۹/۱۱ خیراتلا يف بیطخلا ج رحخأو .ةشئاع

 ؟حارجلا نب ةديبع يبأب نيضرتأ «كنيبو ينيب نوكي نأ نيضرت نمب :لاقف مالك لي هللا

 ينإ ءال :تلق ؟باطخلا نب رمعب نيضرتأ :لاق .يلع كل يضقي نيل لحر كاذ ءال :تلق

 ؟ركب يبأب نيضرتأ :لاقف .هنم قرفي ناطيشلاو :ل هللا لوسر لاقف .رمع نم قرفأل

 اي انا :لاق .هذه نيبو ينيب ضقا :للب هللا لوسر لاقف ءءاجف «هيلإ ثعبف «معن :تلق

 عفرف :تلاق !هللا لوسر اي دصقا :هل تلقف ل هللا لوسر ملكتف .معن :لاق !هللا لوسر
 نمف «كل مأ ال :لاقو ءامد يارخنمو يفنأ اهنم ردب «ةمطل يهحجو مطلف هدي ركب وبأ

 يهحو نع مدلا لسغف ماقو ءاذه اندرأ ام ي لاقف ؟4 هللا لوسر دصقي م اذإ دصقي

 .رمع نب صفح فعضل ؛فيعض هدانسإو .هديب يبوثو
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 ١ ةلاس تارشاحملا بانك

 ‹نيتقلف اهتقلفف ةفحصلا هب تبرضف “رهف اهعم ءاسكب ةرزتم اهنع
 «مكمأ تراغ اولك» :لاقو «هديب ماعطلا عم نيتقلفلا لي هللا لوسر لعجف

 يف هب تءاح اهنع هللا يضر ةشئاع ماعط رصب املف «مكمأ تراغ اولك

 مأ ىلإ اهب ثعبف ءاهتفحص ل هللا لوسر ذحأ مث ءاولكأف ءاهتفحص

 ( .ةشئاع ىلإ ةملس مأ ةفحص ثعبو «ةملس

 لثم ماعط ةعناص تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۴۳

 نأ يسفن تكلم امف «ماعط هيف ءانإ يي هللا لوسر ىلإ تده «ةيفص

 .ماعطک ماعطو یانی ءانإ» :لاق ؟هنرافک ام !للا لوسر ای :تلقف «هترسک

 اک هللا لوسر لإ یوه :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -ه٤

 . “ينلبقف لِ یوهأف ‹ (مئاص انأو» :لاقف !ةمئاص ينإ :تلقف «ينلبقيل

 ىلع بابلا حتفتسا لي يبنلا نأ ؛زيزعلا دبع نب رمع نع ٥-

 (تحتف امل يمالك نيعمست تنك نإ كيلع تمسقأ» :لاقف «تتکسف

 . امهنیب باتع نم كلذ ناكف .تحتفف تماقف

 .هوحنو زوجلا هب قدي امردق رجحلا :رهفلا )١(

 .حیحص هدانسإو 1۳۲/۲ ضماوغلا يف لاوکشب نباو ۷ يئاسنلا هجرحأ (۲)

 .ظفاحلا هدانسإ نسحو ۷٠/۷ يئاسنلاو ۲۹۷/۳ دواد وبأو ۱٤۸/٩ دمحأ هجرخا (۳)

 .حیحص هدانسإو o۸ ىلعي وبأو Foo يئاسنلاو ٠۷١/٦ دمحأ هج رح €3

 يوك يرصب :يدع نبا لاقو «ثيدحلا كورتم ريبزلا نب دمحم هيفو «لسرم هدانسإ )١(
 س
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 تنب ةدوس ىلع تلحد :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ١-

 تقجف ةريرح تعنص دقو ءاهنيبو ينيب ل هللا لوسرو تسلجف «ةعمز
 نيلكأتل هللاو :تلق :تلاق .اهتقئاذب انأ ام :تلاقف .يلك :تلقف «ءاهب

 اعيش اهنم تلوانتف .اهتقئاذب انأ ام :تلاق .كهحوب اهنم نخطلأ وأ اهنم

 -اهنيبو ينيب وهو- كحضي لي هللا لوسر لعجف ءاههجو تحسمف

 اهنع ضفخي ل هللا لوسر لعجف «يهجو هب حسمتل ايش اهنم تلوانتف
 «يهجو هب تحسمف ايش تذحأف «ينم ديقتستل ؛كحضي وهو هتبک ر

 .'كحضي ل هللا لوسر لعجف

 ةشئاع نورق نم "انرق طبر هنأ ليي يبنلا نع ءاطع نع -۷

 . "هکر ح مث «ةمئان يهو ريرسلاب اهنع هللا يضر

 تلحد ىتح تملع ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -ه۸

 يف فنصملا دنع ةشئاع نع هوحن درو .دارفأو بئارغ هيوري يذلاو ثيدحلا ليلق لصألا
 يضر ةنوميم نع ٤ مكاحلاو ۱۳۸/۸ دعس نبا جرحخأو ١٠١٠:مقر ةارادملا ةلاسر
 «تفتسي ءاجف هنود تقلغأف «يدنع نم ةليل تاذ ل هللا لوسر جرح :تلاق اهنع هللا
 ؟يليل ف كحاوزأ ىلإ بهذت :هل تلقف .يل ةنسح الأ .تمسقأ :لاقف «حتفأ نأ تيبأف
 .كورتم يدقاولا رمع نب دمحم هيفو .لوب نم انقح تدجو نكلو «تلعف ام :لاقف

 ىلعي وبأو ۲۹۱/١ یربکلا يف يئاسنلاو ۳٠۹/١ ةباحصلا لئاضف يف دمحأ هجرحأ (۱)
 لاحر هلاجر :يمثيمفلا لاق ٠١۲۲١( زاکلا) راجنلا نباو ۹۰/٤٠٤ ركاسع نباو ۷
 .نسح هثيدحو ةمقلع نب ورمع نب دمحم الخ حيحصلا

 .سأرلا رعش نم روفضملا رعشلا وهو ءاهتباؤذ يأ (۲)
 .سلدیو لسریو اريك مهي قودص ءاطع هوبأو نامثع فعضل فيعض وهو «لسرم هدانسإ (9)

- 11۳۰ - 



 لايعلا ةلاسر ۰ تارشاعملا بانک

 ةنبا تبلق اذإ :َ هللا لوسرل تلاقف «ىضغ يهو نذإ ريغب بنيز يلع

 هللا لوسر لاق تح ءاهنع تضرعأف «يلع تلبقأ مث "اهيتعيرذ ركب يبأ
 ام ءاهقير سبي دق اهتيأر تح اهيلع تلبقأف :تلاق «يرصتناف كنود» :#

 .ههحو للهتي اللب يبلا تيأرف :تلاق ايش يلع درت

 الو هتیب يف هکفأ ادحأ تیر ام :لاق «دیبع نب تباث نع -۹

 .4ڪ تباث نب ديز نم هسلحج يٿ ملح

 هل ةيراج نم باصأ 4ظ ةحاور نب هللا دبع نأ ؛يبعشلا نع ٠-

 :تلاق ءاهنم ماق دق هتقفاوف «هتتا مث ةرفش تذحأو «هتأرما هب تردف

 وأ ءانآرق نأرقتل :تلاق .اقيش تلعف ام :لاق ؟ةحاور نب اي اهتلعفأ

 «كلذ تبهف ؛ بنح انأو نآرقلا ةءارق يق تركفف :لاق .اهب كنجعبأل

 :تلقف ءاهنمآ الو ةرفش اهدیبو یریغ ةأرما يهو

 عطاس حبصلا نم روهشم قشنا اذإ هباتک ولتي هللا لوسر انیفو

 عحاضملا نيك ر شملاب تلقثتسا اذإ هشارف نع هبنح يفاجي تیبی

 .عارذ ریغصت (۱)

 نباو ۲۹۰/۰ یربکلا يف يئاسنلاو )٥١۸( بدألا يف يراخبلاو ۹۴/١ دمحأ هجرحأ (۲)

 .ظفاحلا هنسحو «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ :يريصوبلا لاق 1۳۷/١ ةجام

 .حزاملا :هكافلا (۳)

 .انيکس يأ )٤(

 .كنطب اهب نقشأل يأ (ه)
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 لايعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 عقاو لاقام نأ تانقوم هب انبولقف ىمعلا دعب ىدهملا انارأ

 تيتأف :لاق .رصبلا تبذكو «هللاب تنمآ :تلاقو «نيكسلا تقلأف :لاق

 .'تعنص ام هبجعأو «كحضف :لاق «كلذب هتربخأف ي هللا لوسر

 هل ةيراح ىلع هتأر ب ةحاور نبا ةأرما نأ ؛داهلا نبا نع ١-

 ةيآ ًأرقا :هتأرما هل تلاقف ءاهدحاجي ماقف .اضيأ يشارف ىلعو :هل تلاقف

 :لاقف .بنح تنأو ًأرقت ال كنأ ملعأ ينإف «نآرقلا نم

 انيرفاكلا ىوشم رانلا نأو قح هللا دعو نأب تدهش

 انيملاعلا بر شرعلا قوفو فاط ءاملا قوف شرعلا نأو

 انيموسم هلإلا ةكئالم داداش ةكئالم هلمحتو

 اهيقتي ناكو ةأرما 4ل ةحاور نبال تناك :لاق «عفان نع -۲

 -لعف دق نوكي نأ ”تقرفو- هل تلاقف ءاهيلع عقوف ةيراج هل تناكو

 :لاقف ؟بنج كلنإف ءاذإ يلع ارقا :تلاق !هللا ناحبس :لاقف

 لع نم تاومسلا قوف يذلا لوسر ادمحم نأ هللا نذإب تدهش

 لبقتم هنيد يف لمع هل امهالك ىحيو ىحي ابأ نأو

 تنب موثلك ما يهو همأ نأ ؛يط فوع نب نمهحرلا دبع نع -۳

 :لوقي يب هللا لوسر تعم اهنأ هتربخأ اهنع هللا يضر طيعم يأ نب ةبقع

 .۲۳۷ :مقر فارشإللا ةلاسر يق هجيرخت رظنا (۱)

 .تفاحخ يأ (۲)
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 لايحلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 .(اريخ يمني وأ اريخ لوقيف «سانلا نيب حلصي يذلا بذاكلا سيل»

 يق الإ بذكلا يف سانلا لوقي اميف صحري هعمسأ ملو :باهش نبا لاق

 ثيدحو «هتأرما لحرلا ثيدحو «سانلا نيب حالصإلاو «برحلا :ثالثلا

 .اهجوز ةأرملا

 لل هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي تنب ءام أ نع-٤

 :لاصخ ثالث يف الإ مدآ نبا ىلع بتكي بذكلا لك» :لاقف سانلا بطح

 لجرو ءامهنیب حلصیل نیأرما نیب ثدح لجرو «اهیضریل هتأرما بذک لجر

 .(برحلا ةعيدخ يف بذک

 )١( ملسمو 10۸/۲ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح 1/6
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 ةنلس ناتخلا) 0 هللا لوسر لاق :لاق ها سوا نب دادش نع — 0۷0°

 .ىاسنلل ةمركم «لاجرلل

 .(ناتخلا ةرطفلا نم» :لاق كب ىبلا نأ ؛ 4ظ ةريره يبأ نع -

 :ةيطع مأل ل هللا لوسر لاق :لاق ي كلام نب سنأ نع -۷

 ."«جوزلا دنع ىظحأو هجولل ىرسأ هنإف ؛يكهنت الو يشأف تضفخأ اذإ»

 يبأ نع ةاطرأ نب جاجحلا ٹیدح نم ۸ يقهيبلاو ٥ دمحأ هجرحأ :ظفاحلا لاق )١(

 ةراتو ءاذك هاور ةراتف «هيف برطضا دقو سلدم جاجحلاو هب هيبأ نع ةماسأ نب حيلملا

 يأ نباو ۳٠۷/١ ةبيش يبأ نبا هجرحأ حيلملا يبأ دلاو دعب سوأ نب دادش ةدايزب هاور
 يأ نع لوحكم نع هاور ةراتو ۲۷۳/۷ ريبكلا يف يناربطلاو ۲٤۷/۲ للعلا يف متاح
 وأ جاجح نم ًاطح هنأ هيبأ نع ىكحو للعلا يق متاح يأ نبا هركذو دمحأ هحرخأ بويأ

 ربلا دبع نبا لاقو .عطقنم فيعض وه :يقهيبلا لاقو دايز نب دحاولا دبع هنع يوارلا نم
 :تلق .هب جتحي نمم سيلو ةاطرأ نب جاجح ىلع رودي ثیدحلا اذه :: ۱ ديهمتلا يف
 يقهيبلاو ۱١ ريبكلا يف يناربطلا هاور دقف جاجح ةياور ريغ نم ىرحأ قيرط هلو

 حصي ال :ةفرعملا يف لاقو ننسلا يف يقهيبلا هفعضو اعوفرم سابع نبا ثيدح نم ۸

 نوقوم هتاورو هنع ةمركع نع نالجع نبا نع نابوث نبا نع ديلولا ةياور نم وهو هعفر
 .اسيلدت هيف نأ الإ

 .۲۲۱/۱ ملسمو ٥ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)
 خیراتلا ين بیطخلاو ٩۱/۱ ریغصلاو ۲ طس وألا يق يناربطلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (۳)

 :لاق هه يلع ثيدح نم دهاش هلو ۳۲٣/۸ يقهيبلاو ۳ يدع نباو ٥
 هناف «يكهنت الو يشأف تضفخ اذإ : هللا لوسر اهيلإ لسرأف «ةنيدملاب ةضافخ تناك
 .فيعض هدانسإو ۲۹۱/۱۲ خیراتلا يف بیطخلا هجرحأ .جوزلل یضرأو هجولل نسحأ

11۳ - 



 لانعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 ةيطع مأ اه لاقي ةضفاح ةنيدملاب تناك :لاق هه يظرقلا ةيطع نع -۸

 .«جورزلا دنع ىظحأو هجولل ىرسأ هناف ؛يفعت الو يمثأ» : هلا لوسر اه لاقف

 وهو "مودقلاب اا ميهاربإ نتتحا :لاق ههظ ةريره يأ نع --۹

 ديز نع ورمع نب هللا ديبع قيرط نم ٠٠۳/۳ كردتسملا يف مكاحلا هجرحأ :ظفاحلا لاق )١(

 ةأرما ةنيدملاب ناك :لاق هبط سيق نب كاحضلا نع ريمع نب كلما دبع نع ديسأ يبأ نبا

 الو يضفخا !ةيطع مأ اي: هللا لوسر ام لاقف «يراوحلا ضفخت ةيطع مأ اه لاقي

 يف ميعن وبأو ۲۹۹/۸ يناربطلا هاورو .جوزلا دنع ىظحأو هجولل رضنأ هناإف ؛يكهنت
 ينثدح :لاق ورمع نب هللا ديبع نع هجولا اذه نم ۳۲٤/۸ يقهيبلاو ٠١۳۷/۳ ةفرعلا

 نيعم نبا تلأس :يئالعلا لضفملا لاقو «هب ريمع نب كلملا دبع نع ةفوكلا لهأ نم لحر

 وبأو مكاحلا هدروأ :تلق .يرهفلاب سيل اذه سيق نب كاحضلا :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع

 :ليقو ءاذك هنع ليقف «ريمع نب كلملا دبع ىلع هيف فلتحا دقو يرهفلا ةمجرت يف ميعن
 وبأ هاور هركذف ةيطع مأ امه لاقي ةضفاح ةنيدملاب تناك :لاق هلك يظرقلا ةيطع نع هنع

 نب دمحع هلعأو ۳٦۸/٤ ننسلا يق دواد وبأ هاور ةيطع مأ نع هنع :ليقو ةفرعملا يف ميعن

 يفغلا دبع مهفلاخو يقهيبلاو هليهحج يف يدع نبا هعبتو «فيعض لوهجب هنإ :لاقف ناسح
 هتم رت يف هقيرط نم ثيدحلا اذه دروأو «بولصملا ديعس نب دمحم وه :لاقف «ديعس نبا

 دبع نب ماس ثيدح نم ٣۰/۳ يدع نبا هاور نارخآ ناقیرط هلو «كشلا حاضيإ نم
 رمع نب هللا دبع نع امهالك عفان ثيدح نم (١/11۹رصتحملا) رازبلا هاورو رمع نب هللا

 دنع ىظحأ هنإف «نكهنت الو «نضفخاو ءاسمغ نضتخا !راصنألا ءاسن اي :هعفر

 فيعض وهو يلع نب لدنم هدانسإ يقو رازبلا ظفل .معنلا نارفكو نكايإو نكجاوزأ

 :رذنملا نبا لاقو .لدنم نم فعضأ وهو يشرقلا ورمع نب دلاخ يدع نبا دانسإ يقو

 .عبتي دنس الو هيلإ عحري ربح ناتخلا يف سيل

 :هل ليقف .اهب تحني ةلآ يهو «مودقلاب يأ اهب هعطق :ليش نبا لاقو .ماشلاب ةيرق :مودق (۲)

 :ليقو .مالو فلأ ريغب ىوريو .هلوق ىلع تبثو هفرعي ملف ماشلاب ةيرق مودق نولوقي
 .ديدشتلاو .فيفختلاب مودقلا
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 نتتخاو «ميهاربإ ناتخا» :لاق يي يبلا نع 44 ةريره يأ نع -۰
0 

 (ةنس نينا لعب

 نسحلا نع رحن كي هللا لوسر نأ ؛هظ هللا دبع نب رباح نع -۱
 ."مايأ ةعبسل امهنتخو د نيسحلاو

 نب دلاخ يلع لد :لاق «ينالوځلا ملسم نب لیبحرش نع -۲
 رشبأ :يل لاق من ءةكربلاب يل اعدو «يسأر حسمف «تنتح دقو هللا دبع
 لوب نم سحنتي رجحلا نأ ينغلب دقل «هللا كرهط دقف !يحأ نبا اي

 .احابص نيعبرأ  ”فلقألا

 .نايبصلا ناتخ ىلع معطي 4م ت رمع نبا ناک :لاق «عفان نع -۲۳

 نبا ناک :عفانل لاق الوحکم نأ ؛زيزعلا دبع نب ديعس نع ٤-

 معن :لاق ؟هماعط ىلإ ناتخلا بحاص ةوعد بيجي ل رمع

 ۱۸۳۹/٤. ملسمو ۳۲۰۰ یراعبا هج رحآ «حیحص ثیدح (۱)
 ٠۲/۷ طسوألاو ناتخلا راصتحاب ٠١/۳ ريبکلاو ۱۲۲/۲ ریغصلا يف يناربطلا هحرحأ (۲)

 نب دمحم هيف :يشيلا لاق ۲۲٢/۸ یریکلا یا يقهبلاو ۲۱۹/۲ لماکلا ي يدع نباد

 .نيل هيفو هريغو نابح نبا هقنو يرسلا يب
 فلغألا ءاضيأ هل لاقيو «ناخي م يذلا يبصلا يأ (۳)
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 ةئامب اهنع هللا ىضر ةشئاع لِ تلسرأ :لاق «مساقلا نع ٥-

 .كنبا ناتح ىلع اھب معطأ :تلاقف «مهرد

 هتئجف «ينلسرأف «هينب نتح هنأ ها 5 سابع نبا نع ةمركع نع -

 .مهارد ةعبرأ مهاطعأو «اوبعلف «نيباعلب

 لاقف .رانيد ةئامسم ناتح ىلع قفنأ ايصو نأ ؟؛مساقلا نع -۷

 .لاملا رئاس نمضيو «حلصي امو روزج :حيرش

 :ديزي نب هللا دبع تلأس :لاق «يقرلا دمحم نب ضايع نع -۸

 عنص نيح هنبا ناتحخ يف ناک «معن :لاق ؟هلط عقسألا نب ب ةلثاو تيأر له

 هیقسيپ (......... ) هعم ةظيلغ ةتبسب ارزتؤم ناك و «سانلا ىعدو «اماعط

 .مكيف هللا كراب اوبرشا :لوقيو «سانلا
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 نايبصلا بحل يف باب

 تيبلا قوف نوبعلي نايبصو «هلزنم لحد هنأ ؛نسحلا نع -۹

 .مهعيبر بعللا نإف ؛مهعد :نسحلا لاقف .مهاهنف «هنبا هللا دبع هعمو

 وأ هل بلکو هل اتنب لحر هل رکذو تدهش :لاق «لصاو نع - ۰

 .هعم بعلف «هعد :لاقف ‹« بعلي ورح

 زوجلاب نوبعلي نايبصلا تيأر :لاق «بئاسلا نب ديز نع -۹۱

 .مهاهني الو رظني بط د ديز نب ةحراحو «باعكلاو

 ام طمسلا نب ليبحرش نأ ؛زيزعلا دبع نب ديعس نع -۲

 .(......) هللا نإف ؛اوبعلاف اوموق :هينبل لاق «ةافولا هترضح

 نإف «ىنب اونزحت ال :لاق «هيبأ نع يناسغلا ىح نب ماشه نع -۳

 .يبصلا بشت ةحرفلا

 ناعرطصي ا نيسحلاو نسحلا ناك :لاق هل ةريره يأ نع ٤4-

 . '«نيسح يه :لوقي ليربج نِٳ» :ي لاق ؟نسح يه لوقت ۾ :اهنع

 ركاسع نباو ۱۸/١ لماكلا ف يدع نباو ۱۷١/١ محعملا يف ىلعي وبأ هجرحأ )١(

 دايز نب دمحم نع ثدحي يرصب يدبعلا ةفيلخ يبأ نب رمع :يدع نبا لاق ٤4

 دمحم نع هيوري ملعأ ال اذهو :-لاقو ثيدحلا قاس مث- هيلع دحأ هقفاوي ال امم يشرقلا
 س
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 نابکر ی و نيسحلاو نسحلا ناک :لاق «حیحب يأ نبا نع ٥-

 رعبا معن» :لاإ يلا لوقيو لح لح :نالوقيو هب يبنلا رهظ قوف
۲ 

 '(امک رعب

 .بالكلاب

 نسحلا رم :لاق «هخايشأ ضعب نع ناورم نب دمحم نع -۷

 .مكتقراف ذنم ينيع ترق ام :لاقف «نوبعلي ناملغب

 ى

 .امالك هيف نيمدقتملل رأ ل اذه ةفيلخ يبأ نب رمعو ءاذه ةفيلخ يبأ نب رمع ريغ دايز نبا

 لاق 4٠١/۲( دئاوزلا) ثراحلا هحرحخأ يلع نب دمحم نع لسرم دهاش هلو :تلق

 .فيعض وهو ةبيتق نب نسحلا هيف :يريصوبلا

 .اهب اهنوثحتسي لبإلل رجز ةملك يه )١(

 وهو ل ىبلا ىلع تلحد :لاق ف رباح نع ٥۲/۳ يناربطلا جرحخأو «لسرم هدانسإ (۲)

 ءامكلمج لمجلا معن :لوقي وهو دل نيسحلاو نسحلا هرهظ ىلعو «ةعبرأ ىلع يشع
 يف جرحأو .فيعض وهو باهش وبأ حورسم هيف :يمشيملا لاق !امعنأ نالدعلا معنو

 نسحلا ءاجف «يلصي ل هللا لوسر ناك :لاق هه بزاع نب ءاربلا نع ۲١٠/٤ طس وألا

 وأ هكسمأف «هديب لاق «هسأر عفر اذإ ناكف «هرهظ ىلع بكر ف ءامهدحأ وأ ي نيسحلاو

 .نسح هدانسإ :يمثيملا لاق .امكتيطم ةيطملا معن :لاق امهكسمأ

 - 1۳۹ ۔



 رغاصألل ملعلا ميلعت ين باب

 .رجحلا يق شقنلاك رغص ي ملعلا :لاق «رمعم نب ديزي نع -۸

 نايبص عمجي ءاجر نب ليعامسإ ناك :لاق «شمعألا نع -۹

 اومله !ينب يأ :هينبل لوقي ناك هنأ ؛ريبزلا نب ةورع نع ٠-

 رظنی ال اریغص تنک ينإو «موق رابک اونوکت نأ اوکشوت مکناف «اوملعتف

 دشا امو «ينولأسي سانلا لعج تكر دأ ام نسلا نم تكر دآ املف «يلإ

 :لوقي انباحصأ ضعب تعم :لاق «ىسوم نب فسوي نع -۱

 عمج دق ‹«شمعألا ىلإ اورظنا :لاقف -نايتف هلوحو- شمعألا ىلع اورم

 .مکنید مکیلع نوظفحي ءالؤه نإ «مهودر :لاقف !نایبصلا هلوح

 ىلع موق رم :لاق «ليوطلا دي نب ميهاربإ نب هللا دبع نع -۲
 هلوح عمج دق ءدام ىلإ اورظنا :اولاقف -نايتف هلوحو- ةملس نب دامه

 ىقسأ ىنأك ةحرابلا تيأر ينإ :لاق «هوتآ املف .مهودر :لاقف !نايبصلا

 .نايبصلا ءالؤه تلوأف “”اليسف

 مالغ انأو نسحلا تيتأ :لاق «يدبعلا اص نب حي نع -۳

 .سرغتف مألا نم عطقت يتلا ةريغصلا ةلخنلا يه :ةليسفلا )١(

16۰ - 



 تئح اذإ «لعفت ال :لاق .رضحلا تيشح ينإ !ديعس ابأ اي :تلق :لاق

 .ثيدحلا يلع يلميو
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 لايحلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 یماتیلا ين باب

 نم» :لوقي كي يبلا عم هنأ ؛يف كلام نبا وأ كلام يبأ نع ٤ ٠-

 ةنجلا هل تبجو ؛هنع ينغتسي ىتح هبارشو هماعط ىلإ نيملسملا ينب نم اميتي مض
 هدعبأف ؛كلذ دعب رانلا لخد مث ؛امهربي مل من امهدحأ وأ هيدلاو كردأ نمو .ةتبلا

 .'«رانلا نم هکاکف تناك ؛ةملسم ةبقر قتعأ ملسم اميآو ! هللا

 انأ» :ل هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-
 ليبس يف دهاجلاك ةلمرألاو ميتيلا ىلع يعاسلاو «نيتاهك ةنجلا يف ميتيلا لفاكو

 . طفي ال يذلا مئاصلاك وأ هللا ۷

 هيلإ ءاسي ميتي هيف تيب ؛نيملسملا يف تيب رشو «هيلإ نسحي ميتي هيف تيب ؛نيملسلملا

 ."هعبصإب ريشي وهو (نیتاهک ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ) :هعبصإب لاق مش «هيف

 لاق ٠٠١/٠۹ يناربطلاو ۲۲۷/۲ ىلعي وبأو ۳٤٤/٤ دمحأو ۸۷/۱ يسلايطلا هجرحأ (۱)
 .تاقث هتاور :يريصوبلا لاقو .دانسإلا نسح ثيدح :يمثيماو يرذنملا

 ميلس يأ نب ثيل هيفو ۸٤/١ طسوألا يق يناربطلاو ۲۸٠/۸ ىلعي وبأ هاور :يمشيهلا لاق (۲)

 نع دعس نب لهس نع ۲٠۳۲/۰ يراخبلا جرخأو .تاقث هلاحجر ةيقبو «سلدم وهو
 نعو .ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإب لاقو .اذكه ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ :لاق و يبلا
 نيكسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا :لاق يب يبلا ىلإ هعفري ميلس نب ناوفص نع كلام

 .ليللا موقيو راهنلا موصي يذلا وأ هللا ليبس يف دهاجناك
 نباو 1١/١ بدألا يف يراخبلاو ٤۲۷/١ ديح نب دبعو ۲٠١/١ كرابملا نبا هجرحأ (۴)

 نب ىحي فيعض دانسإ اذه :يريصوبلا لاق ٩٩/١ طسوألا يث يناربطلاو ۱۲١١/۲ ةحام
 ت
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 بحأ)» لب هللا لوسر لاق :لاق ف باطخلا نب رمع نع -۷
 .'«مركي ميت هيف تیب ك هللا ىلإ تویبلا

 ىلع حسم نم» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛يظ ةمامأ يأ نع-۸

 ‹تانسح هدي اهیلع ترم ةرعش لب هل تناک ؛ ك هلل الإ هحسعب م میتی سار

 نيب نرقو (نيتاهك ةنجلا يف وهو انأ تنك ؛هدنع ميتي ىلإ نسحأ نمو

  3ھ  / . عصا

 ىلع يعاسلا» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هظ ةريره يبأ نع - ۹

 موصيو ليللا موقي يذلاك وأ هللا ليبس يف دهاجملاك نيكسملاو ةلمرألا

 .«راهنلا

 ثيدحلا برطضم :متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم :يراحخبلا هيف لاق حلاص وبأ نامیلس

 نم سفنلا ين :لاقو هحيحص يف هثيدح ةزحخ نبا جرخأو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو
 فلتخي ال هنأل ؛هربخ تحرحأ اغإو «حرح الو ةلادعب ىبحي فرعأ ال ينإف ءدانسإلا اذه

 .ءاملعلا هيف

 ٠۷١/۲ سودرفلا يف يمليدلاو ٤۷۲/۷ بعشلا يف يقهيبلاو ۳٤/۱ يدع نبا هجرحأ (۱)

 نمت ناكو ينينحلا ميهاربإ نب قاحسإ هيفو :يمثيملا لاق ۲۲۹/۲ باهشلا يف يعاضقلاو

 نم دهاش هلو .ركنم ثيدح :لاقف ؟هنع يبأ تلأس :للعلا يف متاح يبأ نبا لاق .ىطخي

 PAANIYY يناربطلا هجرحأ رمع نبا ثيدح نمو مدقت دقو ةريره يبأ ثيدح

 .يناهبصألاو

 هدانسإ :ظفاحلا لاق ۲٠۲/۸ يناربطلاو ۲٠٠/١ دمحأو ۲۳١۰/۱ كرابملا نبا هجرحأ (۲)

 .فيعض وهو يناهألا ديزي نب يلع هيفو :يمثيملا لاقو .فضيعض

 ۲۲۸٦/٤. ملسمو ۲۰٤۷/۰ يراخبلا هجرحأا «حیحص ثیدح (۳)
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 نِإ» :لاق يبلا نع يب تعم :لاق «ةيمأ نب ليعامسإ نع - ٠

 مئاصلا هليل [مئاقلاك وأ] هللا ليبس يف دهاجلاك نيكسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلا

 هذهك وأ «نيتاهك ةنجلا يف وهو انأف ؛ىقتا اذإ هريغل وأ هل ميتيلا لفاكو «هراهن

 .”ىطسولاو ةبابسلا ىلإ راشأو «هذه نم

 نيب نم اميتي مض نم» :لاق ي يبلا نع 4ل سابع نبا نع ١-
 هلإ ؛ةنجلا هل هللا بجوأ ؛ كبك هللا هينغي تح هبارشو هماعط ىلإ نيملسم نيوبأ

(WD 6 
 . («رفغي ال بنذب لمعي نآ

 ؛مولظملا ةوعدو « ميتيلا ةعمد اوقتا :لاق هل ءادردلا يبأ نع - ۲

 .ماين سانلاو ليللاب ناريسي امهنإف

 تعقو ةرعش لكب ىلاعتو كرابت هللا بتك ؛هيلع اننحتو «هل ةر ميتي سأر

 . "(ةنسح هدي اهیلع

 «شرعلا هل زتها ىكب اذإ ميتيلا :لاق «بيسملا نب ديعس نع ٤-

 يف يناربطلاو ۲۹۹/۱۱ عماجحلا يف رمعم دنع ةريره بأ نع الوصوم ءاحو «لسرم هدانسإ (۱)

 .ه٠./۲ طسوألا

 يناربطلاو ۳۲١۲/٤ ىلعي وبأو ٠۲١/٤ يذمرتلاو ۸٠١/۲( دئاوزلا) ثراحلا هجرحأ (۲)

 .ثيدحلا لهأ دنع فيعض وهو سيق نب شنح وهو شنح هيف :يذمرتلا لاق ١
 ينادمحلا دواد وبأ ثراحلا نب عيفن هدانسإ يقو ۲٠١۲/١ ناهبصأ خيرات يق ميعن وبا هحرحأ (۳)

 .نافيعض امو هللا دبع نب دمحم و يلع نب لدنمو «ثيدحلا كورتم وهو
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 ١ ةلاسر ۰ تارشاعملا بانک

 ميلعلا تنأ :اولاق ؟هابأ تبيغ يذلا ميتيلا ىكبأ نم :كك هللا لوقيف

 .هاضر تح ةنحلا نم هتيطعأ ؛هاضرأو هتكس نم !يتكئالم اي :لاق .ميكحلا

 نيكسملا درو «ميحرلا بألاك ميتيلل نك :لاق «ةداتق نع ٥-

 .نيلو ةمهرب

 [ه:سضل] 4 2: زهقت اف يتلا اًمأَف» :لاق «ميهاربإ نع ١٦ ٦-

 ٠ .هرقحت ال :لاق

 ةدئام نم افرش مظعأ ةدئام نم ام :لاق «يحخبسلا دقرف نع -۷

 نك :هنبال اشا دواد لاق :لاق «ىزبأ نب نمحرلا دبع نع -۸

 .دصحت كاذك عرزت امك كنا ملعاو «ميحرلا بألاك ميتيلل

 نب دمحم دلوب مدق ام :لاق ‹هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۹
 يأ

 امهسفنأ ىلع ايوقو ابش املف ءاهيلإ اهنع هللا يضر ةشئاع مهتمض ركب

 دق «كبلطأ ينِإ :تلاقو «ركب يبأ نب نمحرلا دبع اهيحأ ىلإ تلسرأ

 ‹نايبصلا رمأ حيبق [نم هب نرذقتي ام] مهنم كؤۋاسن یری نأ «ههرکت

 هيحخأ نبا فلحو «ةوزغ ازغ هنإف «برضملا نب ةيجح ناك امك مه نكو
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 ) een ) عحرف «هتحخأ دنع

 بضغتلا يف هذه تحلو انجح

 . اهنيع نفج دمنإ يدرفب تطحخو

 مهنوعم دسي ال ىماتيلا ناكو

 مهيلع احيرأ انيدبعل تلقف

 مهام لق نأ نادعم ينب تمحرو

 هلال تيتأ ول نم اهب يباحأ

 ةميظعل هعدأ نإ يذلاو يحأ

 مكمع نأ اوملعاو اهوذخ تلقف

 مكد هشأ :لاقف «هتريشع ىلإ لسرأ
 هنیبو اهنیب تبرضف «هتأرما تبضغف « یخ نبال يقيقرو يمنغو يلبإ نأ

 :لوقي ًاشنأف :لاق .ةرم بخستو ةرم لحكت تلعج مث «اباجح fof o ( ى 2

 بقنتلاو اننود باجحلا طلو

 بنيز بح ام دشو ينلتقتل

 بعشم بعق لك يف مه اياده

 بزعم رخآ تیب يتيب لعجأس

 بصحلا برو ينم مه قحو

 بکر م لک ىلع يناسآل ابیرح
 بضغي فيسلا ىلإ بضغأأ نإو ينبجي

 بسكتلاب مكنم ىلوأ مويلا وه

 نب ةيجح تايبأ اوورت :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-
 )0... ) اهنإو «برضملا

 :لاق هثدح ةيحجان يبأ نب ةريمع نأ ؛دعس نب ثيللا نع ١-

 !كليو :هتأرمال لاقف «تريغتو نايبصلا لاح تءاس دقو عحر مث :يناغألا باتك يف ءاج (1)
 مهنكلو «مهنيب يساوأ تنك دق :تلاق ؟انام ينب یرأو «لیزاهم نادعم ينب ىرأ يلام
 ام «ةئيس :اولاق ؟مكل بنيز تناک فیک :لاقف «نایبصلاب الخف .نوبعلیو نوثبعي اوناک
 .-اريغص احدق هورأو- نبل نم حدقلا اذه ءلم الإ توقلا نم انيطعت تناك

 .ءيش رهوحلاو ؤلؤللا نم اهيف سيل «بلحس وأ كسو «لفنرق نم ذختت ةدالق :باخسلاو (۲)
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 تبهوو هتنهدو هتمعطأو « يلزم ىلإ هب تبلقناف «شيرق نم اميتي تذحأ

 مث :لاق !ميتيلا اذهب تعنص اميف يعم يمأ كرشأ مهللا :تلقو ءاسولف هل

 .مويلا ذنم مالغلا اذه يب عنص ام تيأر ول !ينب يأ :تلاق مث تفقو تح

 .ميتيلل اهنبا ةريمع نم ناك يذلل -اريخ هب تبصأ لوقت- :ثيللا. لاق

 «مونلا يف ةويح نب ديوس يرأ :لاق «ةويح نب ديبع نع-٣

 .يذ ريغ ميتيلا مامطضا :لاق ؟لضفأ تدحو لامعألا يأ :هل ليقف

  .ةبارقلا

 ىلع موق عم ميتي دعق ام» :لاق بب يبنلا نع هل يرعشألا نع -۳

 ۰ .'«مهتعصق ة ناطيش برقف مهتعصق

 ءيشلابو «هوسكت نسحلا بوثلاب ميتيلا حرف :لاق دمحم نع ٤-

 نم قحأ ناک تام نإو «هقزر شاع نإف «هبابشل عرس هنإف «هل هعنصت

 .هلام لکأ

 لماكلا يف يدع نباو ٠٦٤/۷ طسوألا يف يناربطلاو ۸٠۳١/۲( دئاوزلا) ثراحلا هجرحأ )١(

 هيف :يمثيملا لاق ٥٤۹/١ قفتملا يف بيطخلاو ۲۳۲/١ نيحورحلا يف نابح نباو ۲

 نسح ثيدح وهو «هظفح ءوسل فيعض وهو رانيد نب نسحلا وهو لصاو نب نسحلا
 نم عمجأ دق «رانيد نب نسحلا :يدع نبا لاقو .بيرغ ثيدح :يرذنملا لاقو .ملعأ هللاو

 ىلإ وهو «راكنإلا يف دحلا زواج دق اثيدح هل رأ م ينأ ىلع هفعض ىلع لاحرلا يف ملكت
 .قدصلا ىلإ هنم برقا فعضلا
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 «ميتي هرجح يق ناك مساقلا نأ ؛مساقلا نب نمحرلا دبع نع ٥-

 هاتأف «هجوزف :لاق .اخيش راص تح مساقلا دي یف هلام لزي ملف «قمحأ ناو

 هاتأ م .اریعب هل یرتشاف ءاثالث قلاط هتأرماف ؛اریعب يل رتشت مل نإ :لاقف ءاموی

 «هاتأ مث «لعفف ؛قلاط هتأرماف ؛اذكو اذك ينطعت م نإ :لاقف «ىرحأ ةرم

 ام :هباحصأل مساقلا لاقف .يلام يلإ عفدت م نإ ؛اثالث قلاط هتأرما :لاقف

 هللاو «هتأرما قلطت نأ ىلإ ريصي مث ءهكلهيف هلام هيلإ عفدأ نأ فاحأ ينإ ؟نورت

 .لعفف .هتأرما قلطيو « هلام كلهي نأ نم ريح ؛هتأرما قلطيو هلام سبحأ نأل

 لع هللا لوسر دنع انك :لاق هل فوأ يبأ نب هللا دبع نع ٠-

 هل تحأو «ةلمرأ هل مأو ميتي مالغ !هللا لوسر اي :لاقف «مالغ هاتأف

 لاقف !ىضرت ىح هدنع نم هللا كاطعأ « هللا كمعطأ ام انمعطأ «ةميتي

 اب انتأف ءانلهأ ىلإ قلطنا !لالب اي !مالغ اي تلق ام نسحأ ام» :ي هللا لوسر
 لوسر فک يت اهعضوف «ةرمت نيرشعو ىدحإب هل لالب هاتأف «تدجو

 لاقف .ميتيلا وعدي هنأ انيأرف «هيف ىلإ هفكب ل هللا لوسر راشأف لب هللا

 شعتو «ةرمتب دغتف «كمأل اعبسو «كتخأل اعبسو «كل اعبس» : هللا لوسر

 ل لبح نب ذاعم هعبت ماق املف «نيرجاهملا ءانبأ نم ناكو :لاق «ىرخأب

 !كيبأ يف افلح كلعجو «مالغ اي كمتي هللا ربح :لاقو «هسأر حسمف

 هل ةمهحر :لاقف (مالغلاب تعنص ام كتيأر دق !ذاعم اي» :لي هللا لوسر لاقف

 نم لجر معطي ال «هديب يسفن يذلاو» :ب هللا لوسر لاقف !هللا لوسر اي
 لكب هل هللا بتك الإ ؛هسأر ىلع هدي عضي مث هتيالو نسحيف ءاميتي نيملسملا
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 ةرعش لكب هعفرو «تائيس رشع ةرعش لكب هنع رفكو «تانسح رشع ةرعش

1( 
 «تاجرد رشع

 TAo/Y) بلاطملا) عينم نب دمحأ هجرحأ همامتبو «هنم افرط ٤ دما جرحأ (۱)

 )٠١١( مراكملا يف يطئارخلاو ۳١٠/۸ رازبلاو ۸٠۲/١( دئاوزلا) ةماسأ يبأ نب ثراحلاو

 نمحرلا دبع نب دئاف ىلع هدانسإ رادمو :يريصوبلا لاق ٤۷۳/۷ بعشلا يف يقهيبلاو

 .كورتم وهو ءاقرولا وبأ دئاف هدانسإ يفو :يمثيملا لاق .فيعض وهو
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 ميتي ىلع رجتا نم هللا محر :لاق هل باطخلا نب رمع نع -۷

 .!ةمطلب

 ينإ :ميتيلا بدأ يف تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 برضي بط رمع نبا تيأر :لاق يا ينڻٿدح بويأ يأ نع -۹

 .متأطبأ :لوقي «حارحلا ىلع هرجح يق ماتيألا هديبع

 ةشئاعل تلق :تلاق «سيدارفلا نم ةأرما نع حور مأ نع -۰

 الف ناملغلا امأ :تلاق .ناملغو يراوح اماتيأ يعم نإ :اهنع هللا يضر

 .اضر مهيضرو نيرجح نيب مهيعضف يراوجلا امأو «مهنبرضت

 برض نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :تلاق «ةلوخ نع ١-

 .ىعفألا نم غلثلاب قحأ ميتيلا نإف “هيغلثأ :تلاقف ؟ميتيلا

 «هدنع هل اميتي برضي نومیم ناک :لاق «حیلط يأ نع -۲

 برضي نوميمو .ميتيلا اذه يف هللا قتا «ميتيلا اذه محرت ال :لوقي ميتيلاو

 .هخدشو همشه :هسأر غلثو «هبرض :اصعلاب هغلت (۱)
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 لل يبلا تعم :لاق هه ةفينح نب ميذح نب ةلظنح نع-۳

 «تضاح اذإ ةيراج ىلع متي الو ءمالتحا دعب متي ال» :لوقي 0(

 دعب متي ال) هلا لوسر لاق :لاق 4فط كلام نب سنأ نع - ۳£
 . لح

 :يمثيملا لاق ۸١۷/۲ ةفرعملا يت ميعن وبأو ٠١/٤ يناربطلاو ۲٠٤/١ عناق نبا هجرحأ (۱)

 .هب سأب ال هدانسإ :ظفاحلا لاقو .ثاقث هلاجرو

 ىم هيفو :يمثيملا لاق ۲٠٠/۷ لماكلا يف يدع نباو 5۳۳/١( رصتحملا) رازبلا هجرحأ (۲)

 رباحو يلع قيرط نم دهاوش ثيدحللو .فيعض وهو يلفونلا كلملا دبع نب ديزي نبا

 .ينابلألا هححصو يوونلا هنبسحو
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 بتکت :لاق «نايبصلا ةداهش يي دمحم نع نوع نبا نع ٥-_-

 .نودهشتسیو مهتداهش

 بتكت :نايبصلا ةداهش يف هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ٦-

 .مهوق لوأب ذخؤيو «مهتداهش

 نب ةمامت دنع تدهش :لاق «يدمحيلا عيبرلا نب دايز نع <-۷

 .ينتشتساو تداهش بتكف «يبص انأو سنا نب هللا دبع

 ةداهش بتكي راثد نب براحم ناک :لاق «نیصح نع -۸

 .نوتبنتسيو نايبصلا

 ۾ اذإ نايبصلا ةداهش زوجت :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۹

 .مهلوق لوأب ذخؤيو «مهريغ مهعم نکی

 نب سايا نإ :يبعشلل ليق :لاق «تباث يبأ نب هللا دبع نع - ۰

 ناك هنأ قورسم ينثدح :يبعشلا لاقف .ائيش نايبصلا ةداهش ىري ال ةيواعم

 ءاملا يف "نوطواغتي اوناك ةملغ ةسمخ هءاحو 4ظ بلاط يبأ نب يلع دنع

 انم قرغف «ءاملا يف ىطاغتن ةتس انك انإ :اولاقف «مهتم امالغ اوقرغ مهنأو

 .هوقرغ مهنأ ةئالثلا دهشو «هاقرغ امهنأ نينثإلا ىلع ةثالثلا دهشي «مالغ

 .ةيدلا يسم ةثالثلا ىلعو «ةيدلا سام ةئالث نينئإلا ىلع لعجف

 .هيف نوسمغنيو ءاملا يق نولحدي يأ )١(
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 نايبصلاب جحلا باب

 .«رجأ كلو «معن» :لاق ؟جح اذهأ !هللا لوسر اي :تلاقف «ةفح نم ي

 نط ي ریس وه امن ل لوسر ن 4 یاب نیا نع ۱
 نحن :اولاق ؟متنأ نم :مهنم لحجر لاقف «ةقفر هكردأ ذإ ءاحورلا

 يٿ يه ةأرما تلاقف . (هللا لوسر انأ» :لاق ؟تنأ نمو :اولاق .نوملسللا

 اذهأ !هّللا لوسر اي :تلاقف «هتعفرف ءاهعم يص دضعب تذحأو ءاهتفحم

 .«رجأ كلو ‹جح هل» :لاق ؟جح

 «ةفرعب ب هللا لوسر عم انك :لاق هبل ط هللا دبع نب رباح نع - “4

 لوسر اي :تلاقف «يبص مو اه جدوه نم اهسآر ةيبارعأ تحرحأو

 "رجا كلو «معن) :لاق ؟جح اذه ! هللا

 ثيدح :يذمرتلا لاق ٠١١/١ يقهيبلاو ۹۷/۲ ةحام نباو ۲٠٤/۳ يذمرتلا هجرحأ )١(

 .بیرغ
 ٩۷٤/۲. هحیحص يف ملسم هحجرخأ «حیحص ثیدح (۲)
 خيراتلا يف ركاسع نباو ۲۹۳/١ للعلا ق متاح يبأ نباو ۲٠٠/۳ يذمرتلا هجرحأ (۴)

 نع يبا تلأس :متاح يبأ نبا لاق .فيعض وهو ديوس نب ةعزق هدانسإ و ۸

 نبا لاق :يبأ لاق -ثيدحلا- رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ديوس نب ةعزق هاور ثنيدح

 اذه سابع نبا نع بيرك نع ردكنملا نبا ثيدح اإ :ةبقع نب ميهاربإ لاق :ةنييع

 .ثيدحلا
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 ةأرما ىلع ي هللا لوسر ىتأ :لاق هل هللا دبع نب رباح نع - ٤

 معن» :لاق ؟جح اذهأ !هّللا لوسر اي :تلاقف «ايبص هيلإ تعفرف «ج دوه يف
(1( 

 «رجأ كلو

 .مالسإلا يف دولوم لوأ وهو «ةقرح يف هظ هللا دبعب

 ناك ي هللا لوسر نأ ؛بيرك نع ةبقع نب ميهاربإ نع ٦-

 نم :لاقف «موقلا رحآ يف موق وأ ةقفر ىلإ ىهتناف «ءاحورلا يداو يف ريسي
 ةأرما تلاقف .«هللا لوسر» :لاق ؟تنأ نم :اولاق .نوملسملا :اولاق ؟موقلا

 :هدضعب ايبص تعفر وأ «هدضعب ايبص تذحأو ءاهفحم يف يهو

 هلو «جح كل» :لاق وأ «رجأ كلو «معن» :لاق ؟جح اذهأ !هللا لوسر اي

 .؟بيرك نم وأ «هنم كشلا يردأ الف «ميهاربإ لاق اذكه ."”«رجأ

 جحنآ :ردكنملا نب دمحم ليق :لاق «ةنييع نب نايفس نع <-۷

 .كّ هللا ىلع مهضرعا «معن :لاق ؟نایبصلاب

 .مدقت دقو «فيعض امهالكو ملسم نب ليعام إو دمحم نب ديبع هدانسإ يت (۱)

 ثٹیدح نم الوصوم )٦٤۲( مقرب مدقتو ٣٣٤/۳ ةبيش يأ نبا هجرحأ «لسرم هدانسإ (۲)

 كلذكو الوصوم يعفاشلا نع عيبرلا هاور : ننسلا يق يقهيبلا لاق .سابع نبا

 اعطقنم يعفاشلا نع ميدقلا باتك يف ينارفعزلا هاورو كلام نع بعصم يبأ نع يور
 كلذكو اعطقنم كلام نع هريغو ریکب نب یجب هاور كلذکو هيف سابع نبا رکذ نود
 نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس نع يدهم نب نمحرلا دبعو ناطقلا ديعس نب ىج هاور
 .الوصوم نايفس نع ميعن وبأ هاورو اعطقنم ةبقع
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 لهيو يبصلا درجي :لاق «هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع-۸

 يب جرحي نيسح نب يلع ناک :لاق «يلع نب ننصح نع -۹

 .يب فاطيف أي مث ءةفحجلا وحن نم يندرجيف «ةكم ىلإ -ىبص انأو-

 .ةالصلا الإ ِءيش لك يبصلا نع یىضقي :لاق «ءاطع نع ١ ٥-

 يمريو «هسأر ىطغي الو «بيطلاو بايثلا نم مرحلا بنجي ام بنجیو

 درجي دمحم نب مساقلا تیر :لاق دیم نب حلاص نع -۲

 .ةيبلتلاب اورک ذی نأ رمأیو « هنایبص

orهورمأي نأ هله ىلع قحف ؛ريغصلا لقع اذإ :لاق «ءاطع نع -  

 اهب (0

 يلب نسحب الو هب جحي يسصلا يل ءاطع نع كلا دبع نع = 1٤

 .جحلا ةضيرف يأ )١(
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 نايبصلا ىلع قلعت ةذوعلا باب

 تلحد :تلاق ب ةشاكع تحأ نصح تنب سيق مأ نع ٥-

 مالع» :لاقف ءةرذعلا نم هيلع تقلعأ دقو ي هللا لوسر ىلع يل نباب

 ةيفشأ ةعبس هيف نإف .يدنهلا دوعلا اذهب نكيلع ؟قالعلا اذهب نکدالوأ نرغدت

 .'(بنجلا تاذ نم دلیو ءةرذعلا نم طعست «بنحلا تاذ اهنم

 لوسر ناک :لاق هڪ هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ٣-

 نيطايشلا تازمه نمو هدابع رش نمو «هباقعو ءهبضغ نم ةماتلا هللا تاملكب

 .(نورضحي نأو

 غلبي م نمو «هدلو نم غلب نم اهملعي هڪ ورمع نب هللا دبع ناکو :لاق

 .هيلع هقلعف هبتک اه وقي نأ

 قلعي ذيوعتلا نع رفعح ابأ تلأس :لاق «بابحخ نب سنوي نع -_-ح ۷

 .هب ساب ال :لاق ؟نایبصلا ىلع

 نب دمحم رفعح ابأ ترشتسا :لاق «بابخ نب سنوي نع -_-۸

 مالك نم وأ كلك هللا باتك نم ناك اذإ «معن :لاق ؟ةذاعلا قيلعت يف يلع

 ٠۷۳٤١/٤. ملسمو ۲۱۰۹/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)
 ىربكلا يف يئاسنلاو هنسحو ٠٤١/١ يذمرتلاو ٠۲/١ دواد وبأو ۱۸۱/۲ دمحا هجرحا (۲)

 .۷۳۳/۱ مکاحلا هححصو ٦/۱۹۰
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 يل بتكف «تعطتسا ام هب يفشتسأ نأ ينرمأو ءب هللا يبن نع

 :ىلاعت هلوق ىلإ  اًملَسَو ادر ىنوك راي :عبرلا ىمحلا نم اباتك ٠

 «ليئاكيمو «ليربح بر مهللا [٠.-٠«هينال] 4 ج يرسخ ط

 .!باتكلا اذه بحاص فشا «ليفارسإو

 نب ديعس لأس هنأ ؛ةنيدملا لهأ نم لحر نع ةمصع يبأ نع -۹

 .ةضف : 1 يق ناك اذإ ؛سأب ال :لاقف ؟ذيوعتلا نع بيسلملا

 تاملکب دوعا :قحسإو ليعامإ زیپ یهر کرا ناکر لاو «نيسحلاو

 تمل نیع لک نمو ‹ةماهو ناطیش لک نم ءةماتلا هللا

 بهذأ» :يقري ي يبلا ناک :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع -1

 "تن الإ هل فشاك ال ءءافشلا كديب ياشلا تنأ فشاو «سانلا بر سأبلا

 .ينتقرو ينيع يي تلفتف «رصبلا ءيس انأو اهنع هللا

 بتكي ريبج نب ديعس ىأر نم ينربحأ :لاق «جاجح نع -۳
 .سانلل ذيواعتلا

 .غوبدملا دلجلا :يدألا )١(

 ٠۲۳۳/۳. يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح (۲)

 ۱۷۲۳/٤. ملسمو ۲۱۹۸/۰ يراخبلا هج رح «حیحص ثیدح )۳)
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 انءاحج اغإ :لاقف ؟كلذ نع ِءاطع تلأس :لاق «جاجح نع - ٤

 .قارعلا له اي مكلبق نم هتيهارک

 نع رانيد نب ورمع لس :لاق «يحمجلا رمع نب عفان نع -
 امهنيب ام نإو «كل ءامسلا نإو «كل ضرألا نإ مهللا :بتكي باتك

 ىلإ هيدؤي ىح لمح دلح نم قيضأ نالف ىلع اهلك ضرألا لعحاف «كل

 «هسأر تحت عضوو «اباتک بتکی اسأب هب ری ملف !هنم مهنکمتو «هلهأ

 .لمح دلج هنم هرک و

 ئ يبلا نه نبلب نيتاي ةنيدملاب زئاجع نك :لاق «نسحلا نع - ٦

 "اهیف ذوعیف
 .ءاملا كلذب يفشتسي هنأ الإ ملعأ ال :دواد نب ىسوم لاق

 ءيشلا يف نآرقلا بتكي نأ سأب ال :لاق «ةبالق يبا نع -۷

 .لحرال لسغي

 .نیل هيف قودص نوراه نب نانس هیفو «لسرم هدانسإ (۱)
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 نادلولا لوب باب

 .هشرف ءاعب اعدف ؛هيلع لابف «ماعطلا لكأي ۾ ل هللا لوسر ىلع ل

 يتيب يف نأك تيأر :تلاق ءاهنع هللا يضر لضفلا مأ نع-۹

 ةمطاف دلت «هللا ءاش نإ ريح :لاقف .كلذ تركذف ي هللا لوسر نم افيط

 مث «هتعضرأف يناطعأف ءانسح دلوف :تلاق .مثق كنبا نبلب هنيلفكت امالغ

 :لاقف .هیفتک نیب يدیب تبرضف «هیلع لابف «هرجح یف هتسلحأف هب تشح

 علحخا :تلقف :تلاق «ينبا تعجوأ !-هللا كمحر وأ- هللا كحلصأ يقفرا»

 حضنيو «ةيراجلا لوب لسغي امنإ» :لاق .هلسغأ تح هريغ ابوث سبلاو كرازإ

 ."(مالغلا لوب

 لسغيو «مالغلا لوب شري» :لاق إب يبنلا نع كط يلع نع ٠-
 .(ةيراجلا لوب

 .اعيج السغ ماعطلا الكأ اذإف «ماعطلا الكأي م ام اعيمج امهيف :ةداتق لاق

 ۱۷۲٤/٤. ملسمو ۲٠۰۰/۵ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)

 ةعزخ نبا هححصو ۱۲۹۳/۲ ةحام نباو ٠١۲/١ دواد وبأو ۳۳۹/۹ دمحا هجرحا (۲)

 .يهذلا هيلع هقفاوو ۱۹٤/۳ مکاحلاو ۱

 4/۱ ينطقرادلاو ۰4/۲ يذمرتلاو ۳/۱ دواد وبأو ۹۷/۱ دمحأ هجرحأ (۳)

 ٠١۷/۲. ءايضلاو ۲۷۰/۱ مکاحلاو ۲۱۲/٤ نابح نباو ۱٤۳/۱ ةمبزحخ نبا هححصو
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 يبلا ىلع ريبزلا نبا لاب :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ١-

 رضب الو «ماعطلا معطي م هنإف «هيعد» :لاقف .افينع اذحأ هتذحأف ي

 .'(هلوب

 دنع تنك :لاق 4ه هيبأ نع ىليل يبأ نب نمهحرلا دبع نع -۲

 “الا هيلع بص هلوب یضق املف «ينبا «ينبا» :لاقف «هلوانتي نأ

 :للك هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر لضفلا مأ نع ۳٣-

 ."(مالغلا لوب ىلع بصیو ءةيراجلا لوب لسغيا»
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 لايعلا ةلاسر رخآ

 نيلاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو

 )١( صيحلتلا يق ظفاحلا لاق ١/ :۳۹ينطقرادلا هاور ١/ ۱۲۹يق هلصأو فيعض هدانسإو ٠
 .هلسغی ملو هحضنف ءاع. اعدف «هبوث ىلع لابف «يبصب ل هللا لوسر يأ :ظفلب يراخبلا

 .۲۳۹ :مقرب هجيرخت مدقت (۲)
 1٦٩. :مقرب هجیرخت مدقت ( )۰
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 لضنو هللا ين نیباحتملاركذ

 لجو زع هللا دنع مهتلزنم

 لک هللا لوسر دنع اسلاح تنك :لاق هل بزاع نب ءاربلا نع -إ

 ةنسح ةالصلا نإ» :لاق ءةالصلا :انلق «؟قثوأ ناعإلا ىرع يأ نوردتأ» :لاقف

 ‹«جحلا :انلق «اهب يه امو [ةنسح ةاكزلا نإ» :لاق] ءةاكزلا :انلق «اهب يه امو

 ‹«نوبيصي ال مهآر املف «ناعإلا عئارش اورکذف «اهب وه امو نسح)» :لاق

 :r هللا يف ضغبت نأو «هللا يف بحت نأ ناعإلا ىرع قثوأ» :لاق

 يف ينايورلاو ۱۸٦/٤ دمحأو ٠١٠/١ يسلايطلا دواد وبأو ۸٠/۷ ةبيش يبأ نبا هحرحخأ )١(

 لاق ٠۲٤/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠١/١ ةالصلا ردق يف يزورملاو ۲۷١/١ دنسلملا

 ؛ فيعض هدانسإ :يريصوبلا لاقو .هفيعضت ىلع رثكألاو ميلس يبأ نب ثيل هيف :يمثيملا

 ثيدحللو .هيف فلتخم ميلس يبأ نب ثيل هيف :يقارعلا لاقو .ميلس يبأ نب ثيل فعضل

 هجرحخأ دوعسم نبا ثيدحو ۷٠٠/١١ يناربطلا هحرخأ سابع نبا ثيدح اهنم دهاوش

 هقرط عومجع ثيدحلاف :ينابلألا خيشلا لاق .يبهذلا هدرو هححصو ٠۲۲/۲ مكاحلا

 اهتبثأ وأ اهاوقأ يأ :ناميإلا ىرع قثوأ .ملعأ هللاو لقألا ىلع نسحلا ةحرد ىلإ يقتري

 هب كسمتي امل ريعتساف «زوك وأ ولد وحن هب قلعي ام لصألا ين يهو ةورع عمج اهمكحأو

 اهوحنو ةءابعلا هب دشي ام ةورعلا :يلارحلا لاقو .نامبإلا بعش نم هب قلعتيو نيدلا رمأ نم

 تمصفنا اذإف «هفرط مصفب الإ ضعب نم هضعب مصفني ال الوخد ضعب يف اهضعب لحادتي
 ققح سوسحملا دهاشملاب لالدتسالاو «ليثمت اذه :يرشخزلا لاقو .هعيج مصفنا ةورع هنم

 س
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 هللا لاق» : يي هللا لوسر لاق :لاق هل ةيراس نب ضابرعلا نع ٣-

 .(«يلظ الإ لظ ال موي يشرع لظ يف يلالجب نوباحتملا :هلالج لج

 :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق هل لبح نب ذاعم نع -۳

 ."(هلظ الإ لظ ال موي هللا شرع لظ يف كك هللا لالجب نوباححملا»

 نيأ :ىلاعت هللا لوقي» :ييك هللا لوسر لاق :لاق 4ط ةريره بأ نع ٤-

f ۰3 «يلظ الإ لظ ال موي ىلظب مهلظأ ؟يلالجب نوباحعملا ( 0 ۰ 0  

 هللا دابع نم نإ» :لع هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره بأ نع ٥-

 :لاق ؟مهبحن انلعل مه نم :ليق (ءادهسشلاو ءايبنألا مهطبغي ادابعل

 ىلع مهو «رون مههوجو «باسنأ الو لاومأ ريغ ىلع هللا حورب اوباحت موق مه»

 الت مث «سانلا نزح اذإ نونزحي الو «سانلا فاخ اذإ نوفاخي ال رون نم ربانم

 د

 بباحتلا يأ :ةالاوملا «هب نقيتلاو هداقتعا مكحيف «هنيعب هيلإ رظني هنأك عماسلا روصتي
 هللا يف بحلاو «ههركيو هضغبي اميف يأ :هللا يف ةاداعملاو «هيضري اميف يأ هللا يف ةنواعملاو
 دحت الو «كلذب الإ ةيالولا لانت ال كنإف :رمع نبا نع دهاحم لاق ءكلك هللا يف ضغبلاو
 رشاعت الو ءارك شعت ماركلا رشاع :يعفاشلا لاق ها كلذك نوكت تح نامبإلا معط

 رحب بكارك «ررغلا يف ةغلابمو رطح رارشألا ةطلاخم :ليق مث نمو .مؤللا ىلإ بسنتف ماعلا
 .رذحلا نم هبلق ملسي مل فلتلا نم ملس نإ

 يف يمليدلاو ١١١/١ ةيلحلا يق ميعن وبأو ۸ يناريطلاو ۱۲۸/٤١ دمحأ هجرحأ (۱)
 .ديحج هدانسإ :يريصوبلاو يمثيمفاو يرذنملا لاق ٠۷٦/۳ سودرفلا

 يت ميعن وبأو ٤/۷“ طسوألا يف يناربطلاو ۹۷/٤ يذمرتلاو ٥ دمحأ هجرحأ (۲)

 ۲٠۹/۸. ةراتحملا يف ءايضلاو ۳۲۸/۲ نابح نبا هححصو ۱۲۱/١ ةيلحلا

 . ۱۹۸۸/٤ ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح )۳(
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 )۱( ا وک وا نو ھا گو نے ن رج 2

 ت 1 [۲٦:سنری] 4 ج رونزح مه الو مهيلع فوخ ال هللا َءاَيلو
 سانلا ىلع لبقأ لَ هللا لوسر نأ ؛به ىرعشألا كلام يبأ نع ٦-

 اوسيل ادابع ك هلل نأ اوملعاو «اولقعاو اوعما !سانلا اهيأ» :لاقف (ههجوب

 (هللا نم مهبرقو مهتسلاج ىلع ءادهشلاو نويبنلا مهطبغي «ءادهش لو ءايبنأ

 لع هللا لوسر رسف ؟انل مهلح ؟انل مهتعنأ !هللا لوسر اي :يبارعأ لاقف

 لصت م ءلئابقلا عزاونو «سانلا ءانفأ نم سان مه» :لاق «يبارعألا لاوسل

 ةمايقلا موي مه ك هللا عضي ءاوفاصتو كك هللا يف اوباحت ءةبراقتم ماحرأ مهنيب

 سانلا عزفي ءارون مهبايثو ارون مههوجو لعجيف ءاهيلع مهسلجيف رون نم ربانم

 مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا هللا ءايلوأ مهو «نوعزفي ال مهو ةمايقلا موي

 ."«نونزحي

 :لوقي لب هللا لوسر تعم :لاق ب لبح نب ذاعم نع -۷

 ءهلظ الإ لظ ال موي شرعلا لظ يف ربانم ىلع ةمايقلا موي كك هللا يف نوباحعملا»

 ."نوقيدصلاو نويبنلا مهطبغي «رون نم ربانم ىلع

 يقهيبلاو ٠۹٥/٠١ ىلعي وبأو ۳٦۲/٦ ىربکلا يف يئاسنلاو ٠۳۲/۱١ ریرحج نبا هجرحأ (۱)

 .۲۳۳/۲ نابح نبا هححصو ٤۸٥/٦ بعشلا ي

 يأ نباو ۱۳۲/۱١ ریرج نباو ۳٤۳/۰ دمهحأو ۲٤۹/۱ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ (۲)

 ۱۹۹/۹۷ رکاسع نباو ۸۲/٤ رداونلا يف میکحلاو ۲۳۳/۱۲ یلعی وبأو ۱۹/۹ متاح

 لاق .دحاو ريغ هقثو دقو بشوح نب رهش ريغ «حيحصلا لاحر هلاحجر :يمشيملا لاق

 .نسح هدانسإ :يرذنملا

 ۲١. :مقرب مدقت )(
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 :لوقي يي هللا لوسر تعم :لاق لطف ةسبع نب ورمع نع “۸

 نيذلل تبحم تقحو «يلجأ نم نوباحتي نيذلل يتب تبجو :لوقي ك هللا نإ»

 .'”«يلجأ نم نوقداصتي

 نع يوري لي هللا لوسر تعم :لاق بف تماصلا نب ةدابع نع ٩-
 موي شرعلا لظ يف مه «نيباحتملا ىلع يتبحم تقح» :لاق « ىلاعتو كرابت هبر
 .(هلظ الإ لظ ال ةمايقلا

 هللا يف نوباححملا» : هللا لوسر لاق :لاق 4 دوعسم نبا نع ٠١-

 ءيضت ءةفرغ فلأ ةئام دومعلا سأر يف «رحأ توقاي نم دومع ىلع كك

 :مههابج يف بوتكم ءايندلا لهأل سمشلا ءيضت امك ةنجلا لهأل مههابج
 . "هللا يف نوباحتملا ءالؤه

 يناربطلاو 1 دیح نب دبعو ۳۸٦/٤ دمحأو ۱/۱ دهزلا ف كرابملا نبا هحرحأ (1)

 بعشلا يف يقهيبلاو ۳۷۷/١ نييماشلا دنسمو ۲۳۹/۲ طسوألاو ۲۳۹/۲ ریغصلا يف
 .تاقث هلاجرو :يرذنملاو يمثيملا لاق ١

 نابح نباو ۱۸۷/٤ مكاحلا هححصو ۱۹۸/۲١ يناربطلاو ۳۲۸/١ دمحأ هجر (۲)
YA/Yينابلألاو ۳١۸/۸ ةراتحملا يف ءايضلاو . 

 رداونلا ف ميكحلاو ۳٠/۳( دصقملا) ىلعي وبأو ٠٥/۷ ةبيش يبا نب ركب وبا هحرحُأ (۳)
 :يقارعلا لاق ٠١۷/١١ خيراتلا يف ركاسع نباو ۲۷۳/۲ لماكلا يف يدع نباو ۳۸/۲
 كورتم :لاقو ءرامع نب ديح ةمجرت يف ۳۸۹/١ نازيملا يف يبهذلا هركذو .فيعض هدنس
 ىلع هللا يف نوباحتملا :اعوفرم ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو .ثيدحلا اذه هريكانم نمو
 ةيحان لك يف هل ءءامسلا يف اليم نيتس ةفوج ةتوقاي نم ةميخلا هل توقاي نم دومع
 لهأ ًالميف ةنجلا لهأ ىلع فرشيل مهدحأ نإو «نورخآلا مهب ملعي ال جاوزأ اهيف

 ى
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 نم ادومع ةنجلا يف نإر :يئ هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع ١

 يف يردلا بكو كلا ءيضي امك ةنجلا لهأل ءيضت «دجربز نم نئادم هيلع «بهذ

 . كك هللا يف نيباحتملل» :لاق ؟اذه نمل !هللا لوسر اي :انلق «ءامسلا وج

 ىلع ادابع كك هلل نإ» :لاق يب ىبنلا نع هل ديعس يأ نع -۲

 مه ءءادهشلاو نويبنلا مهطبغي «ةمايقلا موي شرعلا لظ يفرون نم ربانم

 . كبك هللا يف نوباحتملا

 نمحرلا نيمي ىلع نأ تربحأ :لاق «طباس نب نمهحرلا دبع نع -۴

 اوشغت رضحخ بايت مهيلع «رون نم ربانم ىلع موق -نیمب هيدي اتلک و -

 موق :لاق ؟مه نم :ليق «ءادهش الو ءايبنأب اوسيل «مهنود نيرظانلا راصبأ

 .كاک هللا يصع نيح هللا لالح یف اوباحت

 «هرصب بهذ ام دعب قاحسإ ابأ تيقل :لاق « ليضف نع ٤-

 ےس
 :ضعبل مهضعب لوقيف ؟ثدح دق يذلا اذه ام :ةنجلا لهأ لوقي ىتح ارون ةنجلا

 ,نم لجر مكيلع فرشأ :ضعبل مهضعب لوقيف ؟ثدح دق يذلا ءوضلا اذه ام

 دهاشو .مهفرعأ مل نم هيفو ۲٠٠/١ طسوألا يف يناربطلا هاور :يمثيملا لاق .هللا يف نيباحعملا

 .نسح دنسب ۳۸۰/١ ةيلحلا ف ميعن وبأو ۲۷۳/١ دهزلا يف دانه هجحرحخأ بعك ىلع افوقوم

 ديح نب دبعو ٠١١/٤( بلاطملا) عينم نب دمحأو ٥۲٠/١ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ )١(

 بعشلا يف يقهيبلاو ۱۹٦/١ لماكلا يف يدع نباو ٥٠۹/۲( رصتحملا) رازبلاو ١

 .فيعض وهو ديمه يبأ نب دمحم هيف :يمثيملاو يريصوبلا لاق ١/۷

 هدنس يتو ٤٤٦/۳ نيثدحلا تاقبط يف خيشلا وبأو ٠١٤/۲ للعلا يف متاح يبأ نبا هجرحأ (۲)

 .دهاوش ثيدحللو «هنعنع دقو سلدم يفوعلا ةيطعو فيعض ملسم وبأ
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 ج
 ءلفرعأل ينا لاو «معن : :لاق ؟ينفرعت :تلقف «ينمزتلاف

 صوحألا اون ؟ةيآلا هذه تلزن نميف يردت «كتلبقل ءايحلا الولو
 رضّرالا فام تقفنأول » : كك هللا يف نيباحتملا يف :لاق ط هللا دبع نع

 ر
 ..٣دال] 4 مَّ فَلَا هل كَل ةهبولق نب تل آم اعیِمَج وو رو ع ر

 لحرلا لجرلا بحي نأ ناميإلا نم نإ :لاق هبط د هللا دبع نع ٥-

 .كك هلل الإ ةبحع الو «هايإ هاطعأ لام الو «بيرق بسن امهنيب سيل

 معط دجو هيف نک نم ثالث» :لاق هعفر هو كلام نب سنأ نع ١-

 هللا يف بحي نأو ءامههاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوکی نأ :هتوالحو ناعیإلا

 كرشي نأ نم هيلإ بحأ اهيف عقوف ةميظع ران تدقوأ ول نأو هللا يف ضغبيو

 . للاب

 ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نم» :لاق مفر هڪ همام يأ نع ~۷

 “(ناعإلا لمکتسا دقف ؛ هلل عنمو « هلل

 1٦/١. ملسمو ٠١/١ يراخبلا هحرحأ «حيحص ثيدح (1)
 نباو ٤۹۲/١ بعشلا يف يقهيبلاو ٠١١/۸ ريبكلا يف يناربطلاو ۲۲۰/٤ دواد وأ هجرخا (۲)

 يأ :لل بحأ نم .ينابلألاو ىطويسلاو ءايضلا هححصو ١۹۸/١١ خيراتلا يف ركاسع
 لب هل هضغبأ نم ءاذيإل ال :لل ضغبأو .هسفن ىوهو هبلق ليم ال اصلخم ههجولو هلحأل
 هللا رمأل يأ :هلل عنمو .هسفن ليم ال هاضرو هباوثل يأ :هلل ىطعأو .هنايصع وأ هرفكل
 ةلج نمو .اهنم ام هللا عنمل لب «هفرشل يمشام الاو «هتسفل رفاكل ةاكزلا فرصي م نأك
 لاقو «نيدلا ءادعأو ةرامألا سفنلا هلل ضغبلا ةلمج نمو «هتعباتمو هلوسر بح هللا بح
 ناتدعاق :دعاوق ةعبرأ ىلع نيدلا رادم نأ «ناعيإلل الامكتسا كلذ هلعح هجو :مهضعب

 ك
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاغملا باتک

 ءاسولح اهنع هللا يضر ءادردلا مأ عم انک :تلاق «ةلحز نع -۸

 ؟كسفن ق كلمع قثوأ ام !ءادردلا ما ای :ليعامسإ نب ا اه لاقف

 امهيلع ناباش اذإف «تافرع لبجب فوقول انإ :لاق « ينانبلا تباث نع - ۹

 اهيأ كيبل :رخآلا هباجأف !بيبح اي :هبحاص امهدحأ ىدان «يناوطقلا ءابعل

 ؟ةمايقلا يف ادغ انبذعم «هيف اندداوتو « هيف انبباحت يذلا يف ىرت :لاق !بحللا

 .لعافب سيل ال :لوقي «نيعألا هرت مو «ناذآلا هعمست ايدانم 8 :لاق

 ام ا

 ؛ادبع دبع بحأ ام») : هللا لوسر لاق :لاق لط ةم يآ نع -

 لا هم ا

 ق بح :تلقف «ةداتق تيقل :لاق « بشوح نب ماوعلا نع ١-

 .كبر تببحأ امنإ :لاق ؟هللا

 لاوو « هللا يف ضغبأو « هللا يف بح :لاق هل سابع نبا نع -۲

 معط دبع دج الو «كلذب هللا ةيالو لانت امنإف هللا يف داعو « هللا يف

 .كلذك نوكي تح همایصو هتالص ترثک نِإو نامبإلا

YTرون نم نيياحتملا هوجو :لاق «ةداتق نع . 

 ےس.

 نمف «كرتلاو لعفلا :ناترهاظلاو «ضغبلاو بحل ا :ناتتطابلاف ناترهاظ .ناتدعاقو ناتنطاب

 .ناعإلا بتارم لمكتسا دقف ؛ هلل هکر تو هلعفو هضغبو هبح یف هتین تماقتسا

 لاقو .اوقثو هلاجر :يمثيملا لاق ٤4٠/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۲٠۹/١ دمحأ هجرحأ )١(

 .ينابلألا خيشلا هنسحو .ىلعأ وأ لاق امك وهو هنسحل يطويسلا زمر :يوانملا
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 مهيلع ثحلاو ناوخإلا يف ةبغرلا باب

 ٤- هللا لوسر لاق :لاق هه يدعاسلا دعس نب لهس نع :

 .«هيخأب ريثك ءرملا»

 یوقت دعب دعت ال !يڼب اي :هنبال نامقل لاق :لاق «نسحلا نع ٥-

 .احلاص ابحاص ذختت نأ نم هللا

 ثدحأ ام» :# هللا لوسر لاق :لاق بف كلام نب سنأ نع ١-

 .(ةنحلا يف ايب هل هللا ینب الإ ؛ڭک هللا يف اخأ لجر

 يف يبالودلاو نايفس نب نسحلاو ۱ نيحورجا يف نابح نبا هجرحخأ «فيعض هدانسإ )١(
 دنسملا يق يعاضقلا هجرخأ امك لاثمألا يف يركسعلاو ٠١ ركاسع نباو ىنكلا

 ثيدح نم ۲٤۲۸/۳ لماکلا يف يدع نباو ۲۰٠/۲ سودرفلا ف يمليدلاو ١
 يف دعس نبا هجرخأو ةريره يبأ نع ١1 دنسملا يف ديمح نب دبع هجرحأو «سنأ
 ١١٠٠١: دصاقملا يف يواخسلا لاق .بلاط يبأ نب رفعح نب هللا دبع ثيدح نم تاقبطلا
 .ةوبنلا لئالد يف امك ةتؤم ةوزغ يف لتق امل بلاط يبأ نب رفعجب يزع نيح 5 يبنلا هلاق
 يف اليلق ناك نإو لجرلا نأ دارأ :يركسعلا لاق «نيدلا يف وأ بسلا يت :هيخأب ريشك
 امك اذهو .ةعاج امهقوف امف نانلا ربخك وهف «هعم هعامتجاب اریثک هدارفنا نیح هسفن

 بسنلا ةوخأ امهنأ ىلع يدرواملا هلزنو «مالسإلا يف ةوحألا دارملا نأ لإ هنم باهذ ىرت
 نم ناعنعو «ةفلألاو رصانتلا ىلع ناثعبي ؛ ةبارقلا ةيحو «ماحرألا فطاعت هنأب :ههحوو
 ءابرغلا طلست نم ايقوتو «براقألا ىلع دعابألا ءالعتسا نم ةفنأ ةقرفلاو لداجتلا
 .بناحجألا

 يف يمليدلاو ٠٠١/١ نييماشلا دنسم يف يناربطلاو (۲۹۲/۸ فاحتإلا) ىلعي وبأ هجرحخأ (۲)
 .فيعض هدانسإ :يديبزلاو يقارعلا لاق ٠٠/٤ سودرفلا
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 .ةنحلا يف جرب

 خأ فلأ كك هللا يف تببحأ دقل :لاق هل باطلا نب رمع نع -۸

 لاق .هراد ناکم فرعأو «هتلیبق مساو «هيبأ مساو «همسا فرعأ مهلك

 مهروزی ناک هنا تملع :هراد ناکم فرعأ :لاق ثيح راثد نب براحم

 .كل وعديف كتوم هغلبي نأ بيصت ام رسيأ نإف «قيدصلا

 .رثكأ ودعلا نإف «قيدصلا نم اورثكت | :لاقف «هموق ةءونشدزأ نم لحر

 نب ناميلس لاق :لاق هب قنا نم ينثدح :لاق «یعازوألا نع ۳۱

 ‹قيدص فلآ كل نوكي نأ رثكتست ال !يب اي :هنبال مالسلا امهيلع دواد

 .دحاو ودع كل نوكي نأ لقتست الو

 ئرما ةدوم كبك هللا مكقزر اذإ :لاق هه باطخلا نب رمع نع -۲
 .اهب اوثبشتف ملسم

 :لثمتي يروثلا نايفس ناك -۳

 دقفتو مهرومأ نمسوتو مهءاحخإ تدرأ اذإ لاجرلا لبا
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا باتك
ESR EDO f 

 ددشاف نيع ريرق نيديلا هبف ىقتلاو ةنامألا اخأ تدجو اذإف

 دعبت نەنم ندت نإ ئرما برق يغتبت عشحختلاو للذتلا عدو

 لحر عم سيق نب فنحألا بتك :لاق «ةدئاز نب نامثع نع ٤-

 كنم نكيلف قفاوم كل خأ كيلع مدق اذإف «دعب امأ :-هل قيدص ىلإ-

 الأ فلاخملا دلولا نم لضفأ قفاوملا خألا نإف «كرصبو كعمس ناکم

 [«درمإ 4 كلها نم سيل نا :هنبا نأش يف حونل كبك هللا لوق ىلإ عمست

 كزونك مهلعجاف «ههابشأو اذه ىلإ رظناف «كتلم لهأ نم سيل :لوقي
 اوبرقت ؛مهبرقت نإ كنإف «كرضحو كرفس يف كباحصأو «كرئاحذو
 .مالسلاو ك هللاب اونغتسي ؛مهدعابت ناو «كنم

 شعف «قدصلا ناوخإب كيلع :لاق 4ف باطخلا نب رمع نع °

 .ءالبلا ىف ةدعو ءءاحخرلا يف نيز مهنإف ؛مهفانكأ يف

 ناوحإ ال نمل ةايح ال :لاق ‹«يعالكلا فرطم نب شايع نع ٦-

 .هل لام ال نمل ناوحإ الو «هل
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 هتدوم داقتعا ين بغرو هتبحصب رم نم باب

 نيد ىلع ءرملا» :44 هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع -۷

 ل یوم یکدم رطل هلیلخ

 مو بیپ نم نداعب لحر نإف

 اغلا هللا لتاق :ةبالق وبأ لاق م هلو «هلخدمو «هاشمم

 يدتقي نراقملاب نيرقلا نإف هنيرق رصبأو لأست ال ءرملا نع

 ' .هتفلأ

 الو ءانمؤم الإ بحصت الر :لاق ي يبلا نع ا ديس يآ نع “۱

 “قت الإ كماعط لكأي

 ۲٣۹/۲ دواد وبأو ٤۱۸/۱ دیم نب دبعو ۲۳۰/۱ يسلایطلاو ۳۳۲/۲ دما هجر (۱)

 هيلع هقفاوو .هللا ءاش نإ حيحص :لاقو ۱۸۹/٤ مكاحلاو هنسحو ٥۸۹/٤ يذمرتلاو

 .حيحص هدانسإ :ركاشو يوونلا لاقو .يهذلا

 .قيدصلا :ندخلا (۲)

 دواد وبأو ۲٠٤/۱ يسلايطلاو ۳۸/۲ دمحأو ۱۲١/۱ دهزلا یف كرابملا نبا هجرحأ (۳)

 نابح نبا هححصو ٤۸٤/۲ ىلعي وبأو ٠٤١/۲ يمرادلاو ٠.۰/٤ يذمرتلاو ٤/۲
 هب
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 ؟ رح باحصألا يأ !هللا لوسر اي :اولاق :لاق «نسحلا نع -۲
 لوسر اي :اولاق «كركذ تيسن اذإو «كناعأ هللا تركذ اذإ بحاص» :لاق

 ارؤر اذإ نيذلا مه» :لاق .ءاسلحو اباحصأ مهذختتف انرايخ ىلع انلد ! هللا
 . للا رکذ

 ګګ

 نامبإلا لماكو :انمؤم الإ بحاصت ال «ةراتحملا يف ءايضلاو ٠١١/٤ مكاحلاو 14/۲
 ثروت رارشألا ةبحصو «ريخلا ثروت رايخألا ةبحص :ليق مث نمو «ةقارس عابطلا نأل ؛ىلوأ
 لاقو .ابيط تلمح بيطلا ىلع ترم اذإو ءانتن تلمح نعنلا ىلع ترم اذإ حيرلاك ءرشلا
 لهأ ىلإ عحرملا نكيلف < «كلذ نم دب ال نذإف «,ضغبمو بح هل الإ دحأ سيل :يعفاشلا
 ءدلب الو ليبق نم اونوكي من نإو «هريظن الإ ناسنإلا بحصي الو : :ليق مث نمو «هللا ةعاط

 لم عطت الو :لاعت لاق «ضارعألا ريغتب هريغتل اهتلئاغ نمؤي ال هللا فاخب ال نم ةبحصو
 قرسي عبطلاو [١:فمكل] 4 أن ارق و لاو وه هبت ءان رقاد لع ةبافانلفا
 هيف عارن الف كترحخآل خأ :ةئال ناوحاإللاو :مالسإلا ةجح لاق «يردي ال ثيح نم عبطلا نم

 نم ةمالسلا الإ هيف عازن الف هب سنأتستل خ او «قلخلا الإ هيف عازن الف كايندل خأو ء«نيدلا الإ
 هللا ىلع كلدي الو «هلاح كضهني ال نم بحصت ال :مكحلا يف لاق .هتنتفو هثبخو هرش
 سانلا رغي اعلاف «كاسنتم لهاحو «كتهتم ماع :نالجر يرهظ عطق :هط يلع لاق .هلاقم
 لب ةروع فشكل ال هتبحص تدرأ نم ناحتماب كيلعف «هكسنتب مهنتفي لهاحلاو «هكتهتب

 لب «ةطلخلا ىلإ يدؤتو «ةفلألا بحوت ةمعاطملا نأل :يقت الإ كماعط لكأي الو .قحلا ةفرعمل
 هنأكف «تاروظحلاو هبشلا يق عقويو «نيدلاب لخي ؛يقتلا ريغ ةطلاخمو «ةلحادملا ىرع قٹثوأ يه
 نع ءاضغإ يف ةحاسم وأ لعف يف ةعباتم. امإ «داسف نع ولخت ال ذإ «راجفلا ةطلاخم نع ىهني
 نم يقتلا ريغ نامرح دارملا سيلو «هب ريغلا ةنتف همطخت الف داكي الو كلذ نم ملس نإف «ركنم
 هطلاخم الو همعطي لب ءنيئملا ةفلؤملا ىطعأو « نيك ر شملا معطأ كيب ىفطصملا نأل ؛ناسحإلا
 ام يطاعتو «مارحلا بسك نع يهنلا :يبيطلا هيلإ راشأ امك ثيدحلا دوصقم نأ لصاحلاو
 .ايقت الإ للاخت الو اعيطم الإ بحاصت ال :ىنعملاف «يقتملا هنم رفني
 ةشئاع نع .هركذو اعوطقم انسح اثيدح انيور :لاقو توقلا بحاص هدروأ :يقارعلا لاق )١(

 ى
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاحملا باتک

 .ينصوأ :يئاطلا دوادل لحر لاق :لاق «یسوم نب حلاص نع -۳

 مهرثكأو «ةنوؤم كيلع ايندلا لهأ رسيأ مهنإف «ىوقتلا لهأ بحصا :لاق

 .ةنوعم كل

 نإ نم بحصا :لاقي ناك :لاق «يقوعلا ورمع يبأ نع ٤-

 إو ""كنام ةصاصح كتباصأ نإو «كناص هتمدخ نإو «كناز هتبحص

 قدي تلق ناو ءاهرتس ةطقس كنم ىأر نإو ءاهدع ةنسح كنم ىأر

 'قئاوبلا هنم كيتأت الو :هريغ دازو "كلوص ددس تلص نإو «كلوق

 تكس نإو «كاطعأ هتلأس نإ نمو «قئارطلا هنم كيلع فلتخت الو

 .كل لذب هتعزان نإو «كأدتبا

 كقوف وه نم بحصا :لاق «يدوألا ميكح نب نامثع نع — £0

 .ايندلا كنودو ‹نيدلا

 :مساقلا نب ماشه انل لاق :لاق «زازخلارماع يبأ نب رماع نع - ٦

 ركذ نإو «هركذ يسن نإ «قدص ريزو هل لعج ؛اريخ ريمألاب هللا دارأ اذإ :هعفرت

 ركذ نإو «هركذي م يسن نإ ءوس ريزو هل لعج ؛كلذ ريغ هب هللا دارأ اذإو «هناعأ

 ۲٤۹/۱۰ نابح نبا هححصو ٤۱۹/۷ یلعی وبأو ۱۳۱/۳ دواد وبا هجر .هنعي

 نيذلا :لاق !هللا لوسر اي يلب :اولاق ؟مكر ايخب مكر بخأ الأ :هعفرت ديزي تنب ءامأ ننعو

 ٠١۷۹/۲. ةجام نباو ٠٥۹/٦ دمحأ هجرحأ .هللا رکذ اوؤر اذإ

 .كتحاح دسو كتوق جايتحاو رقف كباصأ نإ يأ :كنام )١(

 .رهقأو وطسأ يأ لوصأ كب :ءاعدلا ثيدح يفو بثوو اطس يأ :الوص لاص (۲)

 .دئادشلاو رورشلا :قئاوبلا (۳)
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 ناوحإ نكلو ءال :لاق .ايش اذه لاقو .ائيش تلقف ؟افصلا ناوحإ ام
 .كئاضرل ىضريو كبضغل بضغل بضغي يذلا :افصلا

 «ىوقتلا ردق ىلع ناوحإلا خآ :لاق هل باطخلا نب رمع نع -۷

 نم دنع الإ كتحاح عضت الو «هيهتشي نم دنع الإ ةلذب كثيدح لعجب الو

 كرمأ يف رواشو «تاومألا طبغت اع. الإ ءايحألا طبغت الو ءاهءاضق بحي
 .كك هللا نوشخي نيذلا

 ىسني نم بحصا :لاق «هيبأ نع ناسغ نب لضفملا نع -۸

 .كدنع هفورعم

 ناوحخإلا نع لقس هنأ ؛ ينابيشلا ةزمح يبأ نع ءاذحلا سنوي نع -۹

 رمأ ىلع نونواعتلاو كك هللا ةعاطب نولماعلا :لاق ؟مه نم :لک هللا يف
 «ناميلس ابأ هب تثدحف :لاق .مهنادبأو مهرود تقرفت نإو كك هللا

 نونوكي الو «هرمأ ىلع نونواعتيو كك هللا ةعاطب نولمعي دق :لاقف

 .اولذابتيو اوروازتي تح ؛اناوحإ

 ورع عساو نب دمحم عم تنك :لاق «ةنييع يب ىلوم لصاو نع ٠-

 ي لمعلا يأ :دمح ِءاطع لاقف «نامثع هنبا هعمو «ملسم نب ءاطع هاتأف

 اوبحطصا اذإ ؛ناوحإلا ةنداخمو «باحصألا ةبحص :لاق ؟لضفأ ايندلا

 اولصاوف «مهنيب نم فالخلاب كك هللا بهذي ذفنيحف «ىوقتلاو ربلا ىلع
 اوناك اذإ «ناوحإلا ةنداخمو «باحصألا ةبحص يف ريح الو ءاولصاوتو

 .ةرحآلا نع اضعب مهضعب طبث ؛كلذك اوناك اذإ مهنأل ؛مهنوطب ديبع
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا بانك
5 

 !يڼب يأ :هنبال نامقل لاق :لاق ‹يميمتلا عزاو نب ملسم نع ۵١-

 مهتقراف اذإ نم كنادحأ نكيلو «كناوحإ مركأو «كءابرقأ لصاو

 .مهب بعت من كوقرافو

 رضنلا نب دمحمو انأ تعمتحا :لاق «بيلك نب ةءابع نع -۲

 ءاماعط ممه تعنصو «ضايع نب ليضفو «كرابملا نب هللا دبعو «يثراحلا

 نب هللا دبع هل لاقف .ءيش ي يثراحلا رضنلا نب دمحم انيلع فلاحي ملف

 :دمحم لاقف ؟كفالح لقأ ام :كرابملا

 مركو فافعو ءايح اذ ابحاص بحصاف تبحاص اذإف

 معن لاق معن تلقاذإو ال تلق نإ ال ءيشلل هلوق

 نوكت نأ :ءرملا ةداعس نم عبرأ» :لاق «نسحلا نب هللا دبع نع -۴۳

 نوکت ناو «نیاص هؤاطلخ نوکی نأو «اراربأ هدلو نوکی نأو «ةحلاص هتجوز

 . (هدلب يق هتشيعم

 - ر نع هیبا نع نی ٍک نع ٤  ۵كلذ لثم هعفر هلظ هدحج نع هيبأ بع .سحلا ٠ب هللا دبع ع .

 ‹«هبجعي ال ام هيف یأر نإ «هيحخأ ةآرم نمؤملا :لاق «نسحلا نع 0

 كليلخ نم كل نإ «ةينالعلاو رسلا يف هظفحو «هطاحو «هموقو «هددس

 وبأ لاق ۳۹۷/۱ للعلا یف متاح يبأ نباو (۱۷۱/۳ ةيلاعلا بلاطلا) قاحسإ هجرحأ )١(

 خيراتلا يف ركاسع نباو ۳۸۹/۲ نيودتلا ي ينيوزقلاو .ركنم ثيدح اذه :ةغرز

 .ادج فيعض :ينابلألا لاقو .ادح بیرغ :لاقو ٤/۱۷۸
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 ناوحإلاو باحصألاب اوقثف «تببحأ نم ركذ نم ابيصن كل نإو «ابيصن

 .سلاجلاو

 دج ملف «ءاحإلاو ةدوملا يق انرظن :لاق «ةرق نب ةيواعم نع ١-

 .لصأ يذ نم ةدوم تبثأ

 قفرلاب هنم كاذ تيواد قلح نع لاح خأاذإو

 قرعلا ىلإ عزنسي هلبتام ققمو هسفن عنصي ءرملاو

 هل اخأ ءامكحلا نم لحر ىصوأ :لاق «شايع نب ركب يأ نع -۸

 تبغ نإ يذلاو ءةءورملا لماكلا ةوحألا يركلا خآ !يحأ يأ :لاقف

 كل يقل نإو «هدازتسا اقيدص كل ىقل نإو ‹«كفنك ترضح نإو ‹«كفلح

 .تحخنرتسا هتشناب نإ و «هب تحجهتبا هتیأر نإو ت رعم كنع فك اودع

 تناك :لاق ءانباحصأ انثدح :لاق «دمحم نب هللا ديبع نع -۹
 «هتاسلب هنییزتو «هبلقب هتدوم هیحأ ىلع خالل بج امن نإ :لوقت ءامكحلا

 .هتبيغ يف هنع ةعفادملاو بذلا نسحو «هبدأب هوقتو «هلاع. "هدفرو

 .ىذألا :ةرعملا )١(

 .ةلصلاو ءاطعلا :دفرلا (۲)
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 سيقلا دبع نم الجر نأ ؛هيبأ نع يرصبلا نمحرلا دبع يبأ نع ٠-

 ءاهرداصمو هرومأ دراوم فرعت تح ادحأ خاؤت ال !ينب ڊ يأ :هنبال لاق

 ةرثعلا ةلاقإ ىلع هخآف «ةرشعلا هنم تيضرو «ةربخلا هنم تطبنتسا اذإف

 زونكلا يأ :لئس ءامكحلا ضعب نأ ينغلب :ايندلا يبأ نبا لاق ١-

 .خاصلا خألاف هللا ىوقت دعب امأ :لاق ؟ریح

 ماشلا ىلإ جرخي نأ رذنملا نب نامعنلا دارأ ال :لاق «لضفلا نع -۲

 قالحأ نع كاهنأ :امموأ ‹ نيتنلا نع كاهنأ !ينب اي :لاقف «هوبأ هاصوأ

 ق عادخالاو ‹كضرع ي لذبلاب كرمآو ةف عملا فارطتساو ‹قيدصلا

 .ليللاب ةولح كل بحأو ‹«كلام

 ينلبق هتيتأ اذإ يذلا يلإ يناوحإ بحأ :لاق هلظ سابع نبا نع -۳

 :ناوفص نب دلاخل لحر لاق :لاق ‹«نمحرلا دبع نب نيسحلا نع - ٤

 .هبحأ مل اقيدص نكي م اذإ يحأ نإ :لاقف ؟كقيدص مأ كيلإ بحأ كوحأ

 يأ ةفيرط ةقان :لاقيو «هتثدحتسا ءيشلا تفرطتساو ءافيرط هدع يأ :ءيشلا فرطتسا )١(

 :ملعأ هللاو ىنعملاو «ةفيرطلا ةريثك :ةفورطم ضرأ اضيأ لاقیو «دحاو یعرم ىلع تبثت ال

 .فراعملا نم رثكتو باحصألا ثدحتست ال
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 هايإ هتدوم ةدش هاخأ لجرلا مالعإ باب

 اذإر :للي هللا لوسر لاق :لاق هك برك يدعم نب مادقملا نع ٥-

 .'(هبحي هنأ هربخيلف .هاخأ مكدحأ بحأ

 دبأ) هللا لوسر لاق :لاق لف يدعاسلا ديمه يأ نع ٦-

 .«تبثأ نكت ؛كداو نمل ةدوملا

 .هربخي نأ هللا يف هاحأ بحأ اذإ لحرلا ىلع قح :لاق «دهاحج نع -۷

 مكدحأ بحأ اذإ» :لاق ا ىبنلا نأ وغلب ر :لاق «دهاحم نع ~1۸

 . للا يف كدوأ يفإ هللا يف كبحأ ينإ :لقيل «هربخيلف هاخأ

 يف يئاسنلاو ۳۳۲/١ دواد وبأو ۱۹۱/١ بدألا يث يراخبلاو ٠١١/١ دمحأ هجرحأ (۱)
 هنأ ادک وم ابدن :هملعیلف ۱۸۹/٤ مکاحلاو ۲۳۰/۲ نابح نبا هححصو ٥۹/٦ یربکلا
 ملع اذإ هنإف «هدو بلتحاو «هبلق لامتسا دقف ؛هب هربحأ اذإ هنأل ؛ ىلاعتو هناحبس هلل هبحي
 لاق ءةكر بلا لضصحتف هکر تیل هب هربحأ هيف بیع ېت هلوق هيلع دری مو هحصن لبق هبي هن

 لب «ىوه:الو ايند يق عمطل ال هلل تناك اذإ ةبحماب مالعإلا ىلع ثح اإ :يدادغبلا

 .ملعأ هللاو صقن وهو قلمت ءاطعلاو ايندلا لحأل ةبحلا راهظإ نإف «هتدوم بلجتسيل
 لاق ٤٠٤/١ سودرفلا يق يمليدلاو ؟ينارطلاو ۸٠۹/۲ دنسملا يف ثراحلا هجرحأ (۲)

 ريغل اناسنإ تببحأ اذإ :ثيدحلا ىنعمو ينابلألا هفعضو .هفرعأ مل نم هدانسإ ينو :يمثيهلا
 بحلا دكأتي كلذبو :يضاقلا لاق .هبت كنأب هملعأ يأ كلذ هل رهظأف اعرش هنع يهنم

 امو .نيدلا لش ماظنو ةعيرشلا ناكرأو مالسإلا ضئارف ىدحإ ةفلألاو ةفلألا مودتو
 .ةعيرشلا راعشل اميظعتو مالسإلا ةوحأل ةاعارم مالسلاب ءادتبالا ىلع ةظفاحما ةدوملا بلحج

 .امهنم لك يق لمعتسي كلذلو « هين عم ءيشلا ةبح دولاو :لاقو
 يورو «ةباحصلا نم :لحر نع دهاحم نع ٠٤١ بدألا يف يراخبلا هاور «لسرم هدانسإ ()

 ک
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 مكدحأ بحأ اذإ» :لاق يَ ىبلا نأ تثدح :لاق «دهاحم نع -۹

)0 

 لاقف يي يبلاب رم الحر نأ ؛ يعبضلا ةعيبس نب بيبح نع ٠-

 .ال :لاق (؟هتملعأ له» : يبلا لاقف .هللا يف هبحأل ين :هئاسلج ضعب

 :لاق .هللا يق كبحأ ينإ !نالف اي :لاقف ءهيلإ ماقف «هملعأف مقف» :لاق

 . "يف ينتببحأ يذلا كبحأ

 (ةدوملا يف تبثأو «ةفلألا يف ىقبأ هنإف ؛ هملعيلف هللا يف هاخأ

 إ4 يبلا دنع سلاج لحجر امنيب :لاق ي كلام نب سنأ نع ١-

 تبثأ هنإف ؛هملعأ» :لاق «هبحأل ينإ !هللا لوسر اي :لاقف «لحر هب رمأذإ

 .(امکنیب ةدوملل

 ا ي
 هجرحا رمع نبا قیرط نمو ٥ :مقرب مدقتو مادقملا قيرط نم :قرط ةدع نم الوصوم

 نباو ٠٠١/١ دمحأ هجرحأ رذ يبأ قيرط نمو ٠٠۳/١ يمليدلاو ٤٤٠٦/١ يعاضقلا

 ٠٠۲/۱ يمليدلا هجرحأ سنأ قيرط نمو ۱ يمليدلاو ٠٤۸/١ دهرلا يق كرابملا

 ٠٠٠/١. يمليدلاو ٠٤۷/١ يعاضقلا هحرحأ ديعس يبأ قيرط نمو

 .ينابلألا خيشلا هنسحو ٦۱۲/۲ دهزلا باتك يف عيكو هجرحأ «لسرم هدانسإ (۱)

 ۲۲۳/۲ لمعلا يفو ٠٤/٦ ىربكلا يف يئاسنلاو ٠١٤ دنسملا ف ديمه نب دبع هجزحأ (۲)

 هدانسإ :يريصوبلا لاق بوسنم ريغ ثراحلا ةمجرت ف ۲ ةفرعملا يف ميعن وبأو

 ق يئاسنلاو rr/é دواد وبأو ١٤١/۳ دمحأ هجرحخأ سنا ثیدح نم يورو .حیجسص

 سحرس نب هللا دبع ثيدح نمو ءايضلاو مكاحلاو نابح نبا هححصو ٠٤/٦ ىربكلا

 يق يدع نبا هجرحخأ رمع نبا ثيدح نمو ٤٠٠۸/۹ ءايضلا هححصو يناربطلا هج رحأ

 ٠١/١. لماكلا

 نابح نبا هححصو ۱٦۲/١ ىلعي وبأو ۳۳۳/٤ دواد وبّأو ۱٤۰/۳ دمحا هجر حا (۳)

 ٤۸١/٤. ةراتخملا يف ءايضلاو ٠۷١/٤ مكاحلاو ۲
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 ةدوم هبلق يف ناک نم» :ٍل هللا لوسر لاق :لاق «لوحکم نع -۲

 .(هناخ دقف ؛اهيلع هعلطي مل مث هيخأل

 نب هللا دبع نب ديزي نع يعازخلا راسي نب كاحضلا نع -۳
 لحرلا نأ تثدح ينإ :لاقف «لحر هيقلف هعم تنك ينإ :لاق ءريخشلا

 ينإو :شرعلا تحت امه بتك ؛هللا يق كبحأ ينإ :لاقف «هاحأ يقل اذإ

 .كك هللا يف كبحأ

 مكدحأ بحأ اذإ» :لاق لَ يبنلا نع هل رمع نب هللا دبع نع ٤-

 .(هل دجي يذلا لدم هل دج هناف ؛هربخيلف «هاخأ

 ٤1۳۹. :ةفيعضلا ينابلألا هفعضو «لسرم هدانسإ (۱)

 .حيحص هدانسإ :ينابلألا خيشلا لاق « فنصملا قيرط نم ٤۸۹/٦ بعشلا ق يقهيبلا هحجرحا (۲)

 .0/۳ بلاطلا) هدنسم يف ددنسم هجرخأ نوميم نب رمع نع لسرم دهاش هل امک
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 ةدوملا ىلع بولقلا قافتا باب

 :لاقف لحر هلط د سابع نب هللا دبع ىلع رم :لاق «دهاحم نع -¥

 .هبحأ ىنإ :لاق ؟كلذ تملع ىا :ليق «ینبحیل اذه نإ

 ةبارق ةدوملا نإ :لاقي ناك :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٦-

 .ةدافتسم

 ری مو ‹«رفكت معنلاو «عطقت محرلا :لاق هل د سابع نبا نع ۷

 :كلذ يف اردابم دمحم ناكف :رفعج وبأ لاق .بولقلا براقتك

 نيبلقلا براقتك الو ىمعنلا رفكتو بيرقلا محرلا عطقي دق

 نيسفن ىرت سفنامهاذإف .  ىوهلااذ ينديو اذه ىوهلا يندي
 دونج حاورألا» :لاق يب يبلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ۷۸

 .(فلتخا اهنم ركانت امو «فلتئا اهنم فراعت امف ءةدنجم

 ٠٠۹ بدألا يق هلصوو اقيلعت ۱۲۱۳/۳ حیحصلا يف يراخبلا هحرحأ «حیحص ثيدح (۱)
 يق لكاشتلا ىنعم ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحي :يباطخلا لاق خلا ةدنجم دونسج :ظفاحلا لاق

 كلذ ريظن ريرشلاو «هلکش ىلإ نحيي سانلا نم ريخلا ناو ءداسفلاو حالصلاو رشلاو ريخلا

 اذإف ءرشو ريخ نم اهيلع تلبح يتلا عابطلا بسحب عقي حاورألا فراعتف «هريظن ىلإ ليم

 عومج وأ ةسنحج سانحأ يأ :ةدنجم دونج :هلوقو ‹«تركانت تفلتحا اذإو ‹« تفراعت تقفتا

 ةرفن هسفن نم دحجو اذإ ناسنإلا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسيو :يزوجلا نبا لاق «ةغمحب

 قح «هتلازإ يف ىعسيل «كلذل ىضتقملا نع ثحبي نأ يغبنيف حالص وأ ةليضف هل نمم

 نإو حاورألا :يطرقلا لاقو ء«هسكع يق لوقلا كلذكو «مومذلا فصولا نم صلختي

 ك ۱
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 دونج حاورألا» :ب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يأ نع -۹

 )۲ لتخا اهنم رکانت امو ‹ فلتئا اهنم فراعت امف ؛ةدنج

 هلام كيحأ بلق يف كل ةدوملل فرعا :لاق ءرفعح يبأ نع ٠-

 .كبلق يف

 :لاق ؟ةبارقلا ام مزاح يبأل ليق :لاق «نایفس نب روصنم نع -۱

 .ةنحلا :لاق ؟ةحارلا ام :ليق .ةقفاوملا :لاق ؟ةذللا امف :ليق .ةدوملا

 كل عفنا كمأ هدلت مل كل خأ بر مدآ نبا :لاق ‹نسحلا نع ~۸۲

 صاخشأ لكاشتتف ءاهب عونتت «ةفلتخم رومأب زيامتت اهنكل ؛احاورأ اهنوك يف تقفتا
 ‹ةبسانملل عونلا كلذل صاخلا ىنعملا نم هيف تعمتحا ام ببسب بسانتتو دحاولا عونلا

 ضعب دجن انإ مث ءاهفلاخم نم رفنتو ءاهعون فلأت عون لك صاخشأ دهاشن كلذلو

 قافتالا لصحي يتلا رومألا بسحب كلذو رفانتي اهضعبو فلآتي دحاولا عونلا صاخشأا

 .اهببسب دارفنالاو

 ۲۰۳۱/٤. ملسم هحرحخا «حیحص ثیدح (۱)
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ناوخإلا ءاقل ىلإ قوشلا ةدش يف باب

 نازح لاو مومهلا نع مهتنداحمب يلستلاو

 نم لحرلا ركذي هه باطخلا نب رمع ناك :لاق «نسحلا نع - ۴۳

 ادغ ةبوتكملا ىلص اذإف !ةليل نم امهوط اي :لوقيف ءليللا ضعب يت هناوحخإ

 .هقناع ايقتلا اذإف «هيلإ

 هباحصأ ىلع ظ هلظ دوعسم نب هللا دبع جرح :لاق «ةبعش نع ٤-

 .ينزح ءالح متنأ :لاقف

 نم كظحب كركذ كيقل املك كل خأ :لاق «دعس نب لالب نع ٥-

 .ارانيد كفك يف عضو كيقل املك كل خأ نم كل ريح «هللا

 لبقتساف هديب ذحأ هللا ف احأ ىحآ اذإ هنأ ؛ریمع نب دیبع نع ۸٦-

 ادمحم لعجاو يئ دمحم هب ءاج اع ءادهش انلعحا مهللا :لاق مث «ةلبقلا هب

 انيلع لواطتم ريغ «ىنسحلا كنم انل تقبس دقو «ناعبإلاب اديهش انيلع يب

 سيل ام نيلئاس الو «قحب انل سيل ام نيلئاق الو ءانبولق ةيساق الو [دمألا]

 .!ملعب ان

 كايقلل :فرصم نب ةحلط يل لاق :لاق «لوغم نب كلام نع -۷

 .لسعلا نم يلإ بحأ

A۸ىتأ «هلظ ةثراح نب ب ديز يعن ءاح امل :لاق «ةملس نب ب دلاح نع  
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 ناوخالا ةلاسر تارشاعملا باتك

 للي يبلا تأر املف ءديزل ةنبا هيلإ تحرحف «ديز لزام ةَ هللا لوسر
 ام !هللا لوسر اي :ليقف «بحتنا ىقح لب يبلا ىكبف «ههحو يف تشهحأ

 .«بيبحلا ىلإ بيبحلا قوش اذه» :لاق ؟اذه

 :هل خأل دمحأ نب ليلخلا لاق ٩-

 رظنلا نم ولخب ال بلقلا رظانف هدقفتو ىوهت ام رصبت نيعلا

 يرصب نع تبيغ نإو يلق كاري يعم كنم ركذلاف يعم تسل تنك نإ

 :هل خأل لاق ءارعشلا ضعب نأ ؛نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٠-

 يلق نع تبغ امل ينيع نع تبغ نئل ىونلا قلخي م ءاش يذلاو امأ
 برغ ىلإ قرش نيب ام اهتهجوت ةهجو لك يف هللا كاعر يحأ

 يبرق نكت ل نإو برق نع كيحانأ يننأك تح قوشلا كينمهوي

 بعرلا ةحنجأ هنم يرمض بهو ىذقلا نم كيلع يقافشإ بقرأو
 بركلا ةدش نم رادقألا نم هيلع توطنا ام رتسي هللا لعلو ىسع

 نب دمحم لوقي الحر تعم :لاق «ناحطلا هللا دبع يبأ نع ۹١-

 ناوحإلا ةثداحم يف :لاق ؟شيعلا ةذل تدحو ءيش يأ يف :رذانم

 .ةيافكلا ىلإ عوحرلاو

 ليسارملا يف دواد وبأو ٠٦/١ تاقبطلا يف دعس نبا هجرحأ «عطقنم هنكلو تاقث هلاجر (۱)

 1/۹ خيراتلا يف ركاسع نباو ۹۸
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 ناوخ#لا لاسر - نا وشاعملا باتک

 ةكم يمودق :لاق هنأ رفعج يبأ.نع تثدح :لاق «نايفس نع -۲

 لمحي ناكو :لاق «ريمع نب ديبع نب هللا دبعو «رانيد نب ورمع ءاقلل ابح

 .ةنسلا لوأ نم مكل اهتتيه :لوقيو «ةوسكلاو «ةلصلاو تقفل مهيا
 «ناوخإلا ءاقل :ايندلا حور نم ثالث :لاق «هبنم نب بهو نع -۳

 .ليللا رخآ نم دجهتلاو «مايصلا راطفإو

 .مهلل ةالسم ةبحألا ءاقل :لاق «يفيص نب مثكأ نع - ٤

 نم يلإ بحأ لقاع نم ثيدحلل :لاق هل ةبعش نب ةريغملا نع ٥-

 ىلإ بجعأ وهلف «كلذك :دايز لاقف .قرألا نبلب ةفضر ءاع دهشلا

 هيف ضمرت ةقيدولا ديدش موي يف بغت ةلالسب تقف ةئيثر نم لقاعلا
 .لاجآلا

 ةدش :ةقيدولاو ىابظلا :فرألاو «نبللا :ضحملاو «ةرخصلا :ةفضرلا

 .روهمج نب نسحلا كلذ لاق .لحإلا دحاولا ءرقبلا :لاحآلاو «رحلا

 .ترسك :تقثفو .هدبز جرخي مل يذلا نبللا :ةعيثرلاو
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا بانك

 ناوخإلا ةرايز يف ءاج ام باب

 اخأ راز الجر نإر» :ي هللا لوسر لاق :لاق هظ د ةريره يبا نع ٩-

 اخأ روزأ :لاق ؟ديرت نيأ :لاقف ءاکلم هتجردم ىلع بک هللا دصرأف «ةيرق يف هل

 يف هتببحأ ينأ الإ ءال :لاق ؟اهبرت ةمعن كيلع هل له :هل لاق .ةيرقلا هذه يف يل

 .'(هتببحأ امك كبحأ هللا نإ :كيلإ هللا لوسر ينإف :لاق كك هللا

 اخأ داع اذإ ملسملا نإ» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع -۷

 الزام ةنجلا نم تأوبتو .كاشمم باطو تبط :كإك هللا لوقي هراز وأ أ هللا يف

 هللا لاق» :لوقي يي يبلا تعم :لاق ل” ةسبع نب ورمع نع -۸

 ٣ يلجأ نم نوروازتي نيذلل يتبحم تقح :كک

 نع يوري ي يبلا تعم :لاق هل تماصلا نب ةدابع نع -۹

 . يف نیروازتملا ىلع يتبحم تقح» :لاق یلاعتو كرابت هبر

 ءاغتبا الإ هروزي ال هاخأ روزي لحر نم ام :لاق «ثيل نع -۰

 ؛هيحخأ قحل اظفحو «هدنع ام سامتلاو «هدوعومل ازيجنتو بك هللا هاضرم

 ‹«حبسو ةنحلا قرو حاص مث «هبحاص اهب ايجي ال ةيحتب كلم لك هايح الإ

 .هل اأ راز نالف اذه :ليق مث

 . ۱۹۸۸/٤ ملسم هحرخا ‹«حیحص ثیدح (۱)
 .۲۲۸/۷ نابح نبا هححصو ٤٦٤/۱ ةحام نباو هنسحو ۳٠٥/٤ يذمرتلاو ٤٤/۲ دم هجرحا (۲)

 .۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)

 ٩. :مقرب هجيرخت مدقت (4)
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 ءاضیرم دع الیم شما» ل هللا لوسر لاق :لاق «لوحکم نع -۰۱
7) e ل و ا f inl ً 

 "كاك هللا يف اخأ رز لايمأ ةثالث شما نينثا نيب حلصأ نيليم شما

  - ۲راز دبع يأ» :ٍ هللا لوسر لاق :لاق هل كلام نب سنأ نع
 راز يدبع :كَك هللا لوقيو !ةنجلا كل تباطو تبط نأ :يدون ك هللا يف هاخأ

(Duy: 5 ۴ : 
 (ةنجلا نود ىرق يدبعل ىضرأ نلو «هارق يلع ؛يف .

 نم مكلاجرب مكر بخأ الأ» :لاق ي يبلا نع 4ظ سابع نبا نع —- ۳

 . لک هللا يف الإ هروزي ال رصملا ةيحان يف هاخأ روزي لجرلاو» :لاق «؟ةنجلا لهأ

 ءاجو افوقوم )۲٦( بهو نبا هجرحأ «ينابلألاو يطويسلا هفعضو «لسرم هدانسإ )١(

 ديز نب يلع هيف :يوانملا لاق «ةمامأ يبأ نع ٠۷۹/١ لماكلا يف يدع نبا دنع الوصوم

 نأ :ثيدحلا نم دافتسيو .كورتم دقاو نب ورمعو .ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق «يناهألا

 ثلاثلا نأ نيبو ةقشم اهيف ناك ولو اهلضف ديزمل اهب ءانتعالا يغبني ةدكؤم برق هذه

 ليملاف «بدنلل لكلا ف رمألاو «لوألا نم لضفأ يناثلا نأو « يناثلا نم دكآو مهأو للضفأ

 ولو شماو «حلصلل اهفعض ولو شماو «ضيرملا ةدايعل ةليوط ةفاسم شما دارملاو «ريثكتلل

 .ةرايزلل اهيفعض

 ١١١/۷ ىلعي وبأو ٠٠١٠٤/۲( رصتخملا) رازبلاو ٤٠/١ ٤۹( فاحتإلا) ةبيش يبأ نيا هجرحأ (۲)

 ١١/٤ سودرفلا يق يمليدلاو ٠١۷/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۳۹/۲ لماکلا يف يدع نباو

 لاحر ىلعي يبأ لاخر :يمثيملا لاقو ۲۳۷/۷ ةراتحملا يف ءايضلا هححصو قرط نم
 عحار .ديج هدانسإ :ظفاحلاو يرذنملا لاق .ةقث وهو نالجع نب نوميم ريغ حيحصلا

 ۲٣۳۲. ةحيحصلا

 ٠ ٠١۳. :مقرب لايعلا ةلاسر ف هجيرخت رظنا (۳)
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 ل4 يبلا نع نڪ ورمع نب هللا دبعو يلعو ةريره يبأ نع - ٤
 ا ددزت ابغ رز» :لاق

 ريمع نب ديبعو هل رمع نباو انأ تقلطنا :لاق «ءاطع نع -۱۰ ۲٠

 :تلاقف «باجح اهنيبو اننيبو اهيلع انلحدف ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ىلإ

 .ابح ددزت ابغ رز :رعاشلا لوق :لاقف ؟انروزت نأ كعنمي ام !هللا دبع اي

 :لثمتي ريمع نب كلملا دبع تعم :لاق «ةناوع يبأ نع ٠١١-

 دقو «لاقم نم اهنم دحاو ولخي ال بئارغ اهرثكأ قرط نم ثيدحلا اذه درو :ظفاحلا لاق )١(

 ورمع نب هللا دبعو ةريره يبأو رذ يبأو يلع ثيدح نم ءاحو «هريغو ميعن وبأ هقرط عمج

 اهتعمج دقو ةديح نب ةيواعمو ةملسم نب بيبحو رباجو سنأو رمع نب هللا دبعو ةزرب يأو

 دادغب خيرات يف بيطخلاو روباسين خيرات يف مكاحلا هجرحأ ام هقرط ىوقأو درفم ءزح يف
 لب رازبلا لاق امك حيحص قيرط ىلع هل فقأ مل :يرذنملا لاق .ةشئاع ثيدح نم ٠

 نإو ثيدحلا ىوقتي هقرط عومجعو :يواخسلا لاق .هريغو يناربطلا دنع ناسح ديناسأ هل
 يأ ثيدح .ينابلألا هححصو .هانلق ام يفاني ال وهف «حيحص ثيدح هيف سيل هنإ :رازبلا لاق

 يق يناربطلاو ۸٠۲/۲ ثراحلاو ۳۳١/١ يسلايطلاو ۲٠۲/۲( رصتخملا) رازبلا هجرحأ ةريره
 نب هللا دبع ثيدحو ۷۳۹/۲ للعلا ف يزوجلا نبا هجرحأ يلع ثيدحو ۲٠١/۲ طسوألا

 يف يزوحلا نباو ٠١١/۹ خيراتلا يف بيطنلاو ٠١١/١ يدع نباو يناربطلا هجرحأ ورمع
 ريبكلا يف يناربطلاو ۳۹۰/۳ مکاحلا هجرحأ ةملسم نب بيبح ثيدحو ۷۳۹/۲ للعلا

 يدع نباو ۳۸١/۹ رازبلا هجرخأ رذ يأ ثيدحو ۱۸۷/١ ریغصلاو ۲٤۸/۳ طسوألاو ٤

 نباو طسوألا يف يناربطلا هجرخأ رمع نبا ثيدحو ۳۲۹/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۳
 هدنع ددزت موی لک هترایز مزالت الو تقو دعب اتقو كاحأ رز :ثيدحلا نعمو ۱٤٩/۳. يدع

 .لخس اهنم لالقإلاو «لم ةرايزلا نم راثكإلاف :مهضعب لاق « هيلع نوهت ةمزالملا ردقبو ءابح
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 احاحش كيلع مهيقالت تح هقيدص قيدصلا رجه مهرجهاو

 :ءارعشلا ضعبل دمحأ نب نسحلا دشنأ - ۷

 اح ناوحاإلا ىلإ ددزت ابغ لصولا تدر نإ رز

 ابد كيلع دادولا حنم نإواحأ نلسعجتال

 ابحر كيلع ناكواموي هؤااف كنع قيضيف

 اببضواعوج هلهأ ©٠ نم هباوناكو ىمجب

 ابرق هنم دعبب ددزت خأ نع كسفنب دعباو

 :اضيأ نسحلا دشنأ -۸

 رثكأف لقأ يكلو ارشك هتيب ترز نم دنع يئاحإ لقي

 رجضي نيح هل يمول امف اريثك هروزأ نأ يهتشأ ال نم ترز نإو

 :يمذحقلا ماشه نب ديلولا دشنأ - ۹

 انيع تثدحأامل كبروف ٠ يلصو تيقحتساف يلع تببغ

 انيد يلع كيترايز تلعح يدو ضحم كتبهو نأ املف

 انيد يلع كاوه ىسمأ نإو ناوه ىلع ميقأ ال ينإف

 ابغ هرزف قيدصلا ترزاذإ ٠ ارب ناكو ىبنلا لاق دقو

 ابحو ادو هترز نم ىلإ ددزت هاوهت نم روز للقاف
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 ةدوملا لهأ ةحفاصم ركذ يف باب

 ١ - «ينح اصف هللا لوسر تيقل :لاق لض ءاربلا نع فقلت٠

 قحأ نحن) :لاق .مجعلا يز نم اذه نأ بسحأ تنك !هللا لوسر اي

 .«امهنيب امهبونذ تطقاست الإ ؛ احفاصتف ايقتلا نيماسم نم ام «مهنم ةحفاصملاب

 هبط بزاع نب ءاربلا ىلع تلحد :لاق «دواد يأ نع ۱١-

 املسم ىقلي ملسم نم ام» :لوقي ي يبنلا تعم :لاقف «هديب تذحأف

 “"«اقرفتي نأ لبق امه رفغ الإ ؛هبحاص اهدحأ حفاصيف

 ىقتلا اذإ» :ي يبلا لاق :لاق لف بزاع نب ءاربلا نع ۲١-

 . "امه رفغ ؛هارفغتساو هللا ادو ءاحفاصتو ناملسملا

 نباو ۲۸۲/١ دنسملا يف ينايورلاو ۱۸۲/۸ طسوألا يف يناربطلاو )٠۹١( ينسلا نبا هجرحخأ )١(

 لاق ةزمح نب ورمع هدانسإ ينو ٠١/۲١ ديهمتلا يف ربلا دبع نباو ٠٤١/١ لماكلا يف يدع
 يطئارخلا جرحأو .ظوفح ريغ هيوري ام رادقم :يدع نبا لاقو .فيعض :هريغو ينطقرادلا

 قتح «هيلع دري ملف ًأضوتي وهو يب هللا لوسر ىلع ملس هنأ ؛بزاع نب ءاربلا نع مراكملا يف
 ىرأ تنك ام !هللا وسر ای :تلقف «هحفاصف هیلإ هدي دمو «هیلع در هئوضو نم غرف اذإ
 تتاحت ؛احفاصتف ايقتلا اذإ نيملسملا نإ :لب هللا لوسر لاقف ؟محعلا قالحأ نم الإ اذه

 ٠٠٤/٤ دواد وبأو ۲۸۹/٤ دما هجرحأو .فیعض هدانسإ :يقارعلا لاق .امهبونذ

 نيملسم نم ام :لاق ك يبنلا نع ءاريلا نع ٠۲۲١/۲ ةحام نباو ۷٤/١ يذمرتلاو

 .بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاق .اقرتفي نأ لبق امه رفغ الإ ؛ناحفاصتيف نايقتلي
 لاق ۳۲٤/۷ طسوألا يف يناربطلاو ۲۸٦/١ دنسملا يف ينايورلاو ۲۸۹/٤ دمحأ هجرحأ (۲)

 ؛كورتم هنع يواورلا دواد وبأ :يرذنملاو يمثيملا ۰

 لاق ۲۳٤/۳ یلعی وبأو ۲٣٤/٤ دواد وبأو ۲۹۳/٤ دمحأو ۱۰۲/۲ يسلايطلا هجرحأ (۳)
 س
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 ابأ تلأس :لاق هنأ ؛ةزنع نم لحر نع ريشب نب بويأ نع - ۳

 تيقل ام :لاقف ؟هومتيقل اذإ مكحفاصي ل هللا لوسر ناک له :4ظ رذ

 '”يحفاص الإ 4 هللا لوسر

 دحاو لك كحضف ناملسملا ىقتلا اذإ :لاق 4ظ ذاعم نع ٤-

 قرو تاحتي امك امهبونذ تاحت ؛هديب ذحأ مث «هبحاص هجو يف امهنم

 .رجشلا

 اذإ :لاق ربج نب دهام ينثدح :لاق ءةبابل بأ نب ةدبع نع-٠

 كحضف «هديب ذحأف ءرحآلا ىلإ اهدحأ ىشمف كك هللا يف ناباحتملا احاوت

 :لاق .ريسيل اذه نإ :تلق .رجشلا قزو تاحتي امك امهاياطح تتاحت ؛هيلإ

 اًعيمَّج رضا ق ام َتْفَفنَأ رل » : هيبنل لوقي كك هللا نإف كلذ لقت ال

 4 2 ةيڪح ڑيزع هنا مهيب لأ هلا کلو مھبولق ب تلا آم
 ء [۳٦:لافنألا]

 نأ ينغلب :لاق «بزاع نب ءاربلا يحأ نب نالف نب عيبرلا نع ٦-

 نم ام :لاق ل هللا ين نع سنا ثيدح نم دهاش هلو .بارطضا هدانسإ يق :يرذنللا

 ءاهءاعد رضحي نأ لك هللا ىلع اقح ناك الإ ؛هبحاص ديب اهدحأ ذخأف ايقتلا نيملسم

 ٠١١/۷ ىلعي وبأو ٠٤١١/۳ دمحأ هجرحأ .مه رفغي ىتح امهيديأ نيب قرفي الو
 .۲۳۸/۷ ةراتخملا يف ءايضلا هحححصو

 ٩۹۹/۷ یربکلا یف يقهیبلاو ۲٠٤/٤ دواد وبأو ۱٣۲/۰ دمحاو ۲ يسلايطلا هجرحا (۱)

 .مهبملا لحرلا اذه الإ تاقث هلاجر :ظفاحلا لاق
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 عنصن انك انإ :بلظ ءاربلا هل لاقف فل بزاع نب ءاربلا حفاص ئ يبلا

 ؛ةدؤتو فطلب امسبتو ايقتلا اذإ نيملسملا نإ» :لاقف «محاعألا لعفك اذه

 .«امهيديأ نیب اهایاطخ ترثانت

 نع ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم دهاش هلو ۱٣١ :مقر ثيدحلا رظناو «لسرم هدانسإ )١(

 ترثانت ؛هحفاصف هديب ذخأو «هيلع ملسف نمؤملا يقل اذإ نمؤملا نإ :لاق 4 يبنلا
 هتاور :يرذنملا لاق ۸٤/١ طسوألا يف يناربطلا هاور .رجشلا قرو رثانتي امك ام اياطخ

 ريغ هنع ىور ءالحطلا نب دمحم نب بوقعي هيف :يمشيملا لاقو .احورحبم مهيف ملعأ ال
 .هريغل حيحص :ينابلألا لاقو .تاقث هلاحر ةيقبو «دحأ هفعضي ملو دحاو
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 ةدوملا لهأ ةحفاصم باب

 .ةحفاصملا مكتايحت مامت نم :لاق هل ةمامأ يبأ نع -۷

 اوقتلا اذإ ب يبنلا باحصأ ناك :لاق «يعشلا نع -۸

 ٠ .اوحفاصت

 .ةحفاصملا ةيحتلا مامت نم :لاق «دوسألا نب نمحرلا دبع نع -۹

 .ةدوملا يق ديزت ةحفاصملا :لاق «نسحلا نع ٠١-

 تتاحت ؛دشأ كبحاص دي تزمغ املك :لاق «نسحلا نع-١

 .رثكأ بونذلا

 يبلا حفاصأ تنك :لاق ههظ هيبأ نع لئاو نب رابحلا دبع نع ۲١-

 . كسلا حير نم بيطأ ةثلاث دعب يفك يق فرعتأف ل

 ؛فيعض هدانسإو ٤۷/٤ ركاسع نباو يقهيبلاو ۳٠/۲۲٠ ريبکلا يف يناربطلا هحرحأ )١(

 .هابأ كردي م هنإف رابجلا دبع لاسرإإلو رباج فعضل
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 ناوخإلا ةقناعم باب

 هباحصأو رفعح مدق امل :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٣-
 .هينيع نيب لبقو هقنتعاف ی هللا لوسر هاقلت

 يذلا هضرم يف لي هللا لوسر ىلإ لسرأ :لاق لظ رذ يبأ نع ٤-
 .مرتلاف هيدي عفرف «هیلع تببکأف ءامئان هتدجوف هتیتأف « هيف يوت

 لحرلا ةقناعم نع يي يبلا لس :لاق 4ل يرادلا ميمت نع -°

 نم لوأ نإو ءمهدو صلاخو ممألا ةيحت تناك» :لاقف ؟هيقل وه اذإ لجرلا
 . یا ميهاربإ قناع

 ۲۲١/٠٦ يدع نباو ًاطوملا نباو ٠١١/١ محجعملا يف ىلعي وبأو مجعملا يف يوغبلا هجرحأ (1)
 هدنس يف :حتفلا يف ظفاحلا لاق ٤۷۷/٦ بعشلا يف يقهيبلاو ۸٠/١ ديلا ليبقت يف يرقملاو

 نأ ثيدح :ريبملا صيخلت يف لاقو .فيعض وهو ريمع نب ديبع نب هللا دبع نب دمحم
 ثيدح نم ينطقرادلا هجرحأ ةي هللا لوسر هقناع ةشبحلا نم مدق امل بلاط يبأ نب رفعح

 فو هقناعف كي يبلا هيلإ جرح ةشبحلا ضرأ نم رفعج مدق امل :تلاق ةشئاع نع ةرمع

 ريمع نب ديبع نب دمحم ثيدح نم يليقعلا هاورو «فيعض وهو ينارحلا ةداتق وبأ هدانسإ

 نم ۱١۸/۲ ریبکلا یف يناربطلاو ءالسرم ۳٠۹/٤ دواد وبا هاورو ءاضیأ فیعض وهو
 هلصوو .هينيع نيب ام لبقو همزتلاف بلاط يبأ نب رفعح ىقلت يي يبنلا نأ يبعشلا ثيدح

 هاورو «ناغفيعض امو هللا دبع نب رباح ثيدح نمو رفعح نب هللا دبع ثيدح نم يليقعلا

 هومهتا ادح فيعض وهو ينارحلا دواد نب دمحأ هيفو رمع نبا ثيدح نم مكاحلا

 هينيع نيب ام جب يبلا لبقف «ةشبحلا ضرأ نم رفعح مدق :لاق ةفيحح يبأ نعو «بذكلاب
 نب ديز نذأتسا :تلاق ةشئاع نع بابلا فو ٠٠١/۲۲ يناربطلا هاور هلوطب ثيدحلا

 .يذمرتلا هجرحأ هلبقو هقنتعاف يي يبلا ىلع لحدي نأ ةثراح

 ١١١۳. ثيدحلا يف هجيرخت مدقت (۲)

 يف بيطخلاو ٠١٤/۳ ءافعضلا يف يليقعلاو ۳۳۸/١ نيحورحا يف نابح نبا هجرحأ ()
 هب
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 ارئاز انيجي نسحلا تيأر :تلاق «يشاقرلا ديزي تنب ةنس نع -۷

 نوميم نب ورمعو ديزي نب دوسألا تيأر :لاق «جلب يبأ نع -۸

 ءاقنتعاف ؛ايقتلا

 ةديبع وبأ هلبقتسا ماشلا ىتأ اه ظ ن ربع نأ ءةملس نب می نع ۴

 .نایکبی العجو «هدی لبقو هل د رمع همزتلاف ءاملا هيلإ ضاحو هل حارحلا نبا

 رمو هتأف 8 هلا لور يل لسرآ :لاق هه د رذ يبا نع -۰

 *یقنتعا ينآر املف «هریرس ىلع

 س ا ل يي

 :يليقعلإ لاق .هئزج يف يلوسغلاو ۲۸/١ سودرفلا دنسم يق يمليدلاو ٠١/۹ خيراتلا
 اذه :للعلا يف يزوجلا نبا لاقو .تبثي قيرط نم ةياور هل سيلو ظوفحم ريغ ثيدحلا
 .ليهاجج هيفو ‹حصي ال ثیدح

 . ۱۱۲ :مقرب هجشرخت مدقت (۱)
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 ناوخإلا هوجو ين ةشاشبلاو ةقالطلا باب

 ذنم ل لوسر ينآر ام :لاق ب هللا دبع نب ريرج نع -۱

 .”يهجو ي مسبت الإ تملسأ

 هيلإ كهحوو كاحأ ىقلت نأ ةقدصلا نم :لاق «نسحلا نع -۲

 عم اهلك دهاشملا دهش دق هوبأ ناكو- ةحلط نب ليقع نع ٣-

 انإ !هّللا لوسر اي :انلق :لاق «يميجهلا يرح يبأ وأ يرح نع يب يبلا

 :لاق .هب انعفني نأ هللا لعل المع انملعت نأ بحنف ةيدابلا لهأ نم

 نأو «يقستسملا ولد يف كولد نم غرفت نأ ولو ايش فورعما نم نرقحت ال»

 .'(طسبنم هيلإ كهجوو كاخأ ملكت

 .مهكحضأو

 ‹«كحضلا رثكي لحر ناك :لاق ءريثك يبأ نب ىح نع -

 .(كحضي وهو ةنجلا لخدي هنإ امأ» :لي لاقف كبي يبلا دنع ركذف

 )١( ملسمو ۳ يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ٤/۱۹۲.

 ) )۲دمحأ هجرحخأ ١/٠۳ یریکلا ف يئاسنلاو ٤۸۷/۰ نابح نبا هححصو ۲۸۱/۲.

 ) )۳:مقر ةارادملا ةلاسر يف فلؤملا هدروأ «ديح وهو لسرم هدانسإ 1۹.
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 ىسيع ايركز نب ىح يقل :لاق «يوحنلا يبارعألا نبا نع -1
 بطاق ىسيعو «هجولا للهتم مسبتم ىحيو «مالسلا امهيلع مرم نبا

 :یسیعل ىج لاقف ؟نمآ كنأک كحضتأ :ىبحيل ىسيع لاقف «سبعتم

 .انيلإ بحأ ىح لعف ام نأ ك هللا ىح وأف ؟سیآ كنأك

 .ديح اهدانسإ ةيليئارسإ ةياور
 يف ىأرف لحرلا يقل اذإ كل يبلا ناک :لاق «ةمركع نع -۷

 .'هحفاص رشبلا ههجو

 ةقالط :ةدوملا لوأ :لاقي ناك :لاق ‹«رفعحج يأ رمع نع “۴

 .سانلا جئاوح ءاضق :ةثلاثلاو «ددوتلا :ةيناثلاو «هجولا

 .لقعلا فصن سانلا ىلإ ددوتلا :لاق «نسحلا نع -۹

 دعب لقعلا سأر» كيب هللا لوسر لاق :لاق هيل ةريره يأ نع - ٠

 .'(سانلا ىلإ ددوتلا كنك للاب ناعإلا

 ءارقلا نم ينبجعي :لاق «يديبزلا نمحرلا دبع نب ديعس نع - ١

 كيلع نمي سوبعب كاقليو رشبب هاقلت نم امأف «كاحضم قلط لهس لك

 .!ءالؤه لاثمأ سانلا يف هللا رثك الف ؛هلمعب

 ٠۷۸/۱. تاقبطلا ف دعس نبا هجرخأ «فیعض وهو لسرم هدانسإ (۱)
 .٠١۳:مقر ةارادملا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
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 هباحصأو رفعج مدق امل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۲

 .'هينيع نيب لبقف هي هللا لوسر هاقلت

 ماشلا مدق ال 4طط باطخلا نب رمع نأ ؛ةملس نب ميمت نع ٣۳-

 .هدي لبقف «لزاف 4ظ ةديبع وبأ هلبقتسا

 .هدي تلبقو

 وبا يلع لحدف رفس نم تمدق :لاق «ةلدهب نب مصاع نع ٥-

 .يدي لبقف لئاو

 :4لط كلام نب سنأل تباث لاق :لاق «ديز نب يلع نع-١٠

 نب ليضف دي لبقي ةنييع نب نايفس تيأر :لاق «دیوس نع - ۷

 . ضايع

 دمحم يبأ بيبح ىلإ سمهك عم تبهذ :لاق «ملسأ نع -۸

 .۱۲۸ :مقرب هجیرخت مدقت (۱)
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 يالوم اي یتا !هاحرب ای :هدلو مأ تلاقف .عجطضم وهو هانيتأف «هدوعن

 .هلبق الا ءيش هيف امف «سلجف «عزفف :لاق .سمهک

 لئاو وبا ينيقل رفس نم تمدق اذإ تنك :لاق «مصاع نع -۹

 .يدي لبقف

 .يدي لبقف ةمثيخ ىلع تلحد :لاق «ةحلط نع - ٠

 اوناك ي هللا لوسر باحصأ نأ ؛يناسارخلا ءاطع نع ٠١١-

 . هدي نولبقي

 كلام هركنأف ديلا ليبقت يف اوفلتحا :لاطب نبا نع القن ٠٦/١١ حتفلا ف ظفاحلا لاق )١(

 نم اوعجر امل مهنا رمع نبا نع يور ام اوجتحاو نورحخآ هزاحأو «هیف يورام رکنأو

 :لاق .نينمؤملا ةئف انأ نوراكعلا متنأ لب :لاقف .نورارفلا نحن :اولاق اورف ثيح وزغلا

 مهيلع بات نيح ب يبلا دي هابحاصو كلام نب بعكو ةبابل وبأ لبقو :لاق .هدي انلبقف

 تناك اذإ امأو ميظعتلاو ربكتلا هجو ىلع تناك اذإ كلام اههرك اغنإو :يرهبألا لاق

 رکذو :لاطب نبا لاق راح كلف ناف هفرشل وأ هملعل وأ هعيدل هلا لإ ةبرقلا هجو ىلع

 عست نع هالأسف 4 يبلا ايتأ نييدوهي نأ ؛لاسع نب ناوفص ثيدح نم ۷۷/١ يذمرتلا

 نبا ثیدح :تلق .حیحص نسح :يذمرتلا لاق .هلجرو هدي البقف هرخآ ينو ثیدحلا تایآ

 هحجرحأ ةبابل يآ ثیدحو ۳ دواد وبأو ٨۸ درفملا بدألا .ق يراخبلا هجرحأ رمع

 يرقملا نبا هجحرحأ هيبحاصو بعك ثيدحو يرقملا نباو ٠١/٤ لئالدلا ق يقهيبلا

 هححصو ٠۲۲١/۲‹ ةحام نباو ۱٠١/۷ يئاسنلا اضيأ هجرحأ ناوفص ثيدحو ١/۷

 هيف دروأ انعم“ ديلا ليبقت يف اءزج يرقملا نب ركب وبأ ظفاحلا عمج دقو ٠/١ مكاخحلا

 سیق دبع دفو يق ناکو ۷/۱ يدبعلا ع رازلا ثيدح اهديج نمف راثآو ةريثك ثيداحأ

 دواد وبأ هجرحأ هلحرو ليي ينلا دي لبقنف ءانلحاور نم ردابتن انلعجف :لاق

o] <1° ۱ كيرش نب ةماسأ ثيدح نمو هلثم ۷۰/١ يرصعلا ةديزم ثيدح نمو  

 ث
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 ليبقت يف هنذأتساف يي يبلا یتا ايبارعأ نأ ؛ هل بطاح نع -۲

 ليبقت يف هنذأتسا م «هل نذأف «هدي لیبقت يف هنذأتسا مث «هل نذأف «هسأر
 . هل نذأف ؛هلحر

 رمع تيأرف ةنيدملا تمدق :لاق «يدراطعلا ءاجر يبأ نع -۴

 .امهنع هللا يضر ركب يأ سأر لبقي

 .نسحلا دح لبق ةرضن ابأ تيأر :لاق «لفغد نب سايإ نع - ٤ ٠١

 لإ ماق رمع نأ ۷۱/١ رباح ثيدح نمو يوق هدنسو .هدي انلبقف ل يبنلا ىلإ انمق :لاق
 لوسر اي :لاقف «ةرجشلاو يبارعألا ةصق ين ٠٥/١ ةديرب ثيدح نمو هدي لبقف ل يبلا
 هدهزل لحرلا دي ليبقت :يوونلا لاق .هل نذأف «كيلجرو كسأر لبقأ نأ يل نذئا !هلل
 لب هركي ال ةينيدلا رومألا نم كلذ وحن وأ هتنايص وأ هفرش وأ هملع وأ هحالصو
 ءةهاركلا ديدش هوركمف ايندلا لهأ دنع ههاح وأ هتكوش وأ هانغل ناك نإف «بحتسي

 .زوجج ال :يلوتملا ديعس وبأ لاقو
 يف يدع نباو ٠۷۲/١ مكاحلاو رازبلا جرحأو «هتاور ضعب ةلاهجل ؛فيعض هدانسإ )١(

 لي يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق ةديرب نع ۳۲-۳۳ لئالدلا يت ميعن وبأو ٠٤/٤ لماكلا
 لاقو مکاحلا هححص .هيلجرو هسأر لبقف «هل نذأف :لاق .كسأر لبقأ يل نذئا :لاقف
 .كورتم نابح نب اص هدانسإ ق هاو لب :يهذلا
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 ناوخاإلل لذبلاب سفنلا ءاخس ين باب

 . يلجأ نم نولذابتي نيذلل يتبع تقح :لوقي ك هللا نإ»

 :لوقي ي يبنلا تعم :لاق هل تماصلا نب ةدابع نع - ٠١١

 نيلذابتملل يتبحم تقح»

 ا

 هلاب فلحي قارولا رواسم تعم“ :لاق «ةنييع نب نايفس نع -۸

 .ايندلا نم ايش هعنمأف كك هللا يف كبحأ ينإ لحرل لوقأ تنك ام ك

 لاقل: الق دیر ام طابو هیحاص مک ی هدب مکدحا لحد :يلع

 .نومعزت امك ناوحنإب متسلف

 تيطعأ ام :لاق زيزعلا دبع نب رمع نأ ؛دمحم بأ ةعزح نع - ٠١

 :يل ليق ةمايقلا موي ناك اذإو ءايندلاب هنع لخبأو [ةنحلا] يناوحإ نم خأل

 .لخجأ تنك كديب ايندلا تناك ول

 .۸ مقرب هجیرخت مدقت (۱)
 ۹٩. مقرب هجيرخت مدقت (۲)

- e 



 مهارد نم ذحأي لحرلا لازي ام :لاق «نيريس نب دمحم نع ١-

 تلق :لاق «ليعامسإ نع ىسيع نب دمحم ينثدحف :دمحأ لاق :لاق .هقيدص

 .اندنع وه كلذك :لاق ؟هنذإ ريغب :نوع نبال

 ىلإ يلصوملا حتف ءاج :لاق «يدبعلا حارجلا نب حابر نع - ۲

 :مداحلل لاقف «لزاملا يف هدجي ملف -رامتلا ىسيع هل لاقي- هل قيدص

 لإ یسیع ع ءاجو «نيمهرد ذحأف هل هتحرحأف «يحأ سيك يلإ يجرحأ

 ةقداص تنك نإ :لاقف «نيمهردلا هذحأو حتف ءيجع مداخلا هتربحخأف هلزام

 .تقتعف ةقداص يه اذإف رظنف «ةرح تنأف

 «ةحاحلا دسأ ىلإ اموي توكش :لاق «رافصلا دقاو نع -۳

 .يلإ اهعفدف امهرد نيسم جرحأف ةفنص يف هدي لحدأف

 :يل لاقف هبط د صاعلا يأ نب نامثع تيتا :لاق «فرطم نع ٤-

 اهيف ةرص هعم الوسر ينعبتأ تيلو املف ؟ىألم كاديو !فرطم اي

 .كنم اهذحآل اهكطعأ م :لاقف ءاهب هتيتأ ترسيت املف «ةئامعبرأ

 :هسلحج يق اموي رذ نب رمع لاق :لاق «نارمع نب فاعملا نع ٥-

 .مهرد فالآ ةعبرأ هل عمجف :لاق !شاعملا قيض انفكأ مهللا

 ةحلط نب ىسوم نب نارمع ناك :لاق «يرفعجلا ةمعط نع - ٠

 الضف يلع كل تيأر الإ كتيأر ام :لوقي ناكو .يلبق نم اهنأ مهملعت
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاغملا بانك

 ريناندلا ينيطعي نأ هجئاوح ءاضق امغإو :ةمعط لاق . يجئاوح ِءاضقب

 .ءاهقفلا ىلع اهمسقأ مهاردلاو

 ميلس يبا نب ثيل ناک :لاق «دوسألا يأ نب روصنم نع-۷

 نيحتي ريبزلا نب هللا دبع نب رماع ناک :لاق «دودوم يبا نع -۸

 ميحس نب ناميلسو «ميلس نب ناوفصو «مزاح ابا دوجس مهو دابعلا

 «مهاعن دنع اهعضيف «مهاردلاو ريناندلا اهيف ررصلاب مهيتأيف -مههابشأو

 اهب لسرت نأ كعنمي ام :لاقيف .هناكعب نورعشي الو اهب نوسحي ثيح

 .ينيقل اذإ وأ يلوسر ىلإ رظن اذإ مهدحأ هجو رعمتي نأ هركأ :لوقيف ؟مهيلإ

 رحلا نب نسحلا نم يأ ضرقتسا :لاق «ةمثيحخ يأ ريهز نع -۹

 رتشاف بهذا :رحلا نب نسحلا هل لاق هيلع اهدري ءاج املف «مهرد فلأ

 .ارکس ریهزل اهب

 رطفي نامیلس يبا نب داح ناک :لاق «ماطسب نب تلصلا نع ٠-

 مهاسك رطفلا ةليل تناك اذإف ءاناسنإ نيسم ناضمر رهش يف ةليل لك يف

 .ةئام ةئام مهاطعأو ءابوٹ ابو

 ؟قلخلا نسح نع يبعشلا لئس :لاق «بويأ نب لاله نع ١-

 .كلذك يبعشلا :لاله لاق .نسحلا رشبلاو ةيطعلاو ةلذبلا :لاق
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 .لامتحالاو ةلذبلاو مركلا

 اط صاعلا يأ نب نامثع دنع تنك :لاق ‹ةيلاعلا يبا نع ٣-

 يذ رشع یف هتیتأف «هباحصُا هيف هیتأیو «هیف كك هللا رک ذی تیب هل ناکو

 ارد رشع ينئاب :لاق ؟شبكلا مكب :لاقف «شبكب لحر رمف «ةجحلا

 «هتحجذف ءاشبک هل اهب تیرتش تال اھرد رشعانثا يدنع ناک ول :تلقف

 تيأر ام هللاو ءامهرد نوسم اهيف ةرص ىناطعأف «يلايع لكأو هتلكأف

 وهو «جاتح اهيلإ انأو اهيناطعأ ءاهنم ةكرب مظعأ تناك طق انيسمخ

 .سفنلا بيط

 ؟ذلتسي امن يقب ام :ردكنملا نب دمحم ليق :لاق «نايفس نع ٤-

 .ناوحخإلا ىلع لاضفإللا :لاق

 هللا يف يل اخأ يطعأ نأل» :لاق يب يبنلا نأ ؛رفعج يأ نع -

 بحأ ةرشع هللا يف يل اخأ يطعأ نألو «ةرشعب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ امه رد

 .(ةئامب نيكسم ىلع قدصتأ نأ نم ىلإ

 ىلع اهقفنأف ؛فلأ يتئام ثرو ةمثيح نأ ؛شمعألا نع -1

 .هناوحإ

 )١( :مقر ثیدحلا رظناو ۸ دهزلا يف كرابملا نبا هجرحأ «فيعض وهو لسرم هدانسإ ۱۹۱.
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 هناوخإ هيلع لحدي ناك :تلاق ءرفعج يبأل ةالوم ىملس نع -۷

 بايثلا مهوسكنو «بيطلا ماعطلا مهمعطن قح هدنع نم نوجرخي الف

 :لوقيف ؟عنصت ام :هل لوقأف :تلاق .مهاردلا ممه بهنو «ةنسح ا

 .ناوحإلاو فراعملا دعب ايندلا ف لمؤي ام !ىملس اي

 زي يلع نب دمحم ناك :لاق «مرق نب ناميلس نع -۸

 .هناوحخإ ةسلاج نم ليال ناكو «فلألا ىلإ ةئامتسلاو ةئامسمخل اب

 ةجاحلا يلع نب دمحم ىلإ توكش :لاق «ريثك نب نسحلا نع -۹
 رمآ مث !اريقف كعطقيو اينغ كاعري خأ خألا سعب :لاقف .يناوحإ ءافحو

 تدفن اذإف «هذه قفنتسا :لاقف «مهرد ةئامعبس هيف اسیک جرحأف همالغ

 .ينملعأف

 لصی دیبع نب ورمع ناک :لاق ‹«يشرقلا ديلولا نب دابع نع ٠-

 ‹مهضعب ىلإ هعفديف هبوث عزن اعر تح «ريناندلاو مهاردلاب هناوحإ

 ( .ائیش مکر ب لدعأ ام :لوقیو

 ضعب يرصبلا نسحلا يقل :لاق «يشاجنلا نب مالس نع ١-
 تيتأ اذإ :لاقو «هايإ اهسبلأو هتمامع علخ ؛هقرافي نأ دارأ املف «هناوحإ

 .اهنمت قفنتساو اهعبف كلهأ

 يْنآر املف ءاموي عساو نب دمحم تيتأ :لاق «قارولا رطم نع -۲

 ‹«تمقف «هسأر عفري ملف «هيلإ رظنأ نأ ههجو رمخف «هيلجر نيب هسأرب لاق
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 انأو يلإ اهعفدف مهرد ةئامعبس هيف سيكب يناتأ مايأ دعب ناك املف «تبهذف

 يأو :لاقف ؟كجئاوح يف يلإ ثعبت :تلقف ءةرح ةرطنق يف يتوناح يف

 لاق .كيلإ رظنأ نأ تعطتسا امف «ةحاحلا كب تننظف ينتيتأ ؟يل ةحاح

 .يلإ عحرت ال مهاردلا «تئش فيك تنأ :لاقف .ريخب انأ :هل تلقف :رطم

 يلجعلا قروم ناك :لاق «لحر نع ناميلس نب رفعج نع -۳

 ءدعب مهاقلي مث «هناوخإ اهعدويف ةئامسمخلاو ةئامعبرألا اهيف ررصلاب يتأي

 .مكل يهف اهب اوعفتنا :لوقيف

 يلجعلا قروم ناكف «ةحاح انتسم :لاق «ةرم نب ليج نع ٤-

 :لوقيف «ديعب ريغ يضع مث «مكدنع هذه اوكسمأ :لوقيف «ةرصلاب انيتأي

 .اهوقفنأف اهيلإ متجتحا نإ

 يدنكلا بشوح نب فلحخ يقل :لاق «حيبص نب دمحم نع ٥-

 فلأ اهيف اسيك عفرو «هيلع ملسف ةديدش ةحاح جاتحا دق حلجأ ناكو

 عنصأ وأ :حلحألا لاقف .قوسلا ق اهب موقي هللا دبعل هذه :لاقو «مهرد

 .كاذو :لاق ؟بحأ ام اهب

 امل :لاق ءانخويش ضعب انثدح يميحسلا دايز نب هللا دبع نع -

 ينم يناوحإ اودقفت ال !ينب اي :لاق «ةافولا لط صاعلا نب ديعس ترضح

 تنك ام مهب اوعنصاو «يرحأ تنك ام مهيلع اورحأ «يهحو ريغ مكدنع
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 «هناكرأ تبرطضا ةجاحلا بلط اذإ لجرلا نإف «بلطلل مهوئجلت الو «عنصأ

 ةنؤم مهوفكا «ههحو يق مالكلا ادبو «هناسل لك و «هصئارف تدعتراو

 هشارف ىلع لقلقتي أي لحرلا هحول دجأ ال ينإف «ةلأسملا لبق ةيطعلاب بلطلا

 لذب نم اضوع هتجاح يضق یرُا ال مکیلع اهب ادعف «هتجاحل اعضوم ارکاذ

 .ةلأسملاب اهيلإ مكوقبسي نأ لبق مهجئاوح ءاضقب مهوردابف «ههحو

 ريبزلا نب هللا دبع مازح نب ميكح يقل :لاق «لوحکم نع -۷

 يفلأ :لاق ؟نيدلا نم هيلع يحأ كرت مك :لاقف ب ريبزلا لتق ام دعب

 .فلأ فل اهنم يلع :لاق .فلأ

 هانلأسف ةقوس نب دمحم ىلع انلحد :لاق «دیبع نب دمحم نع -۸

 :دمح ريغ لاق .يلام بهذ ثيح يناوحإ ينافج :لاقو ىكبف «انثدحي نأ

 جاقحي نم يناوحإ :لاق «هناوحإ هيلع لحد اذإف «لام اهیف ررص هل تناک

 .اهرخآ نع تدفن تح هللاو اوذحأف :لاق .ذحأيلف «ءيش ىلإ

 الإ ةفوكلا لهأ ىلع هب عفدي دحأ يقب ام :لاق «نايفس نع -۹

 .اهمدقف فلأ ةئامو نورشع هدنع تناک «ةقوس نبا

 ةقوس نب دمحم ىلع لجر لحد :لاق «دابع نب باهش نع -۰
 :لاقف «ةقوس نبا نطفف «هيلإ رظني لعجف حسم رتس بابلا ىلع ىأرف
 .تمدن ام ءال ؟تمدن ينا ىرت كلعل
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 :لإ هللا لوسر لاق :لاق ءريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع -۱

 يطعأ نألو ءةرشعب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ امرد هللا يف يل اخأ يطعأ نأل»

(0D) a» fe و اط ۴ ٤ 

 («ةبقر قتع نم يلإ بحأ ةرشع هللا يف يل اخأ .

 !جاجح اي :رفعح وبأ يل لاق :لاق ءةاطرأ نب جاجحلا نع -۲

 يف هدي مکدحأ لحد :لاق !رفعج ابا اي اص :تلق ؟مکساون فیک

 ول امأ :لاق .الف اذه امأ :تلق ؟جاتحا اذإ هتجاح هنم ذحایف «هيحخأ سيك

 .متجتحا ام متلعف

 كلملا دبع نب ديزي تءاح :لاق «نمحرلا دبع نب ورمع نع ٣-
 :لاقو ءهناوحإ ىلإ اهب ثعبيو اهررصي لعجف «هتلغ نم ةلغ ناورم نبا

 هيلع لخبأو «يناوحإ نم خأل ةنحلا لأسأ نأ كك هللا نم يحتسأل ينإ

 .ةدحاو ةدجس يف نآرقلا ارقي ناكو :لاق .مهرد وأ رانيدب

 «ةيمأ ينب نم الحر نأ ينغلب :لاق «حابصلا نب نسحلا نع ٤-

 نوکی تح يتشيعم يف ينوک ر اشف « ينوتُا يناوحخإ عيمج نأ تددو ينا :لاق

 ينإو «مهجئاوح يف ينوتأ يناوخإ عيمج نأ تددولو «ادحاو اشيع انشيع

 هيلع لخبأو ةنحلاب هل وعدأف يناوحخإ نم خألا ىقلأ نأ ك هللا نم يحتسأل

 هجرحخا السرم لیدب ثیدح نم دهاش هلو ٦۳ عماحلا يق بهو نبا هجر ‹لسرم هدانسإ (۱)

 ٠١٠١/۷. بعشلا يف يقهيبلاو ٠۷/٠ سودرفلا يف يمليدلاو ۳٠٠/١ دهزلا يت دانه
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 ول ءاباذك تنك :ةمايقلا موي يل لاقي نأ نم رقحأو رغصأ ايندلاو ءايندلاب

 .لخبأ اهب تنك كدي يف ايندلا تناك

 :ةيمأ ينب نم لحر لاق :لاق ‹يرمنلا ةعزح يبا نع ٥-

 يداصتقا يق لذاوعلا عمط امف ارارم ايندلا نم يدي تألم

 داوجلا ىلع ةاكزلا بحت لهو لام ةاكز يلع تبحو الو

- 1۲1 - 



 ناوخإلل ماعطلا ماعطإ يف باب
 هيف ةبغرلا ىلع ثحلاو كلذ لضفو

 اومعطأ» :لاق ييي ىبنلا نع هل يردخلا ديعس يبأ نع 1١-

 .(نينمۇملا مکفورعم اولوأو ءءايقتألا مكماعط

 نم كماعطب فضأ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛كاحضلا نع -۷

 لک هللا يف بحت

 عرسأ نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق «ةلبج يبأ نب نابح نع -۸

 يف يعاضقلاو ٠٠۷/۲ ىلعي وبأو ٠٥/۴ دمحأو ۲٤١/١ دهزلا يف كرابملا نبا هحرحأ )١(
 1.۹/۲ ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو ٥۲/۷< بعشلا يف يقهيبلاو ٠٠١/١ باهشلا

 ينيللا ناميلس يأ ريغ حيحصلا لاحر هلاحرو :يمثيها لاقو ۳۸۱/۲ نابح نبا هححصو

 اومعطأ .لوهحب هيفو بيرغ :رهاط نبا لاقو .ةقث امهالكو يميمتلا ديلولا نب هللا دبعو
 هتعاط يف هل ءاكرش نونوكتف «ىوقتلا ىلع هب نيعتسي يقتلا نأل :ءايقتألا مكماعط
 ةلاصأ نيقتملل هب دصقلا نوكي نأ لب «يقتلا ريغ نامرح دارملا سيل نكل «اهيلع ةناعإلاب

 عستي ماذإ دارملا نأ وأ ءةيصعم ىلع ةناعإ نوكيف روجفلا ىلع هب ىوقتي ارجاف دصقي الف

 تنسح نيذلا اوطلاح ينعي :نينمؤملا مكفورعم اولوأو .ءايقتألا مدقيف ميمعتلل هلاح
 مايقلا يق ةقشملا لمحتو هيهاون ءاقتاو هضورف ءادأب مهبر ةلماعم يف ملاوحأو مهقالحأ

 .نوحلاصلا كعلوأو مهعم فورعملا فونص لعفو مهعافنإب
 ء«بصأ ةياور يقو ةفايضلا نم :فضأ ٤ ٠١. دهزلا يف كرابملا نبا هحرخأ «لسرم هدانسإ (۲)

 ماعطلا ماعطإ ضراعي الف «هريغ ماعطإ نم دكآ هماعطإ نإف :هللا يف بحت نم كماعطب

 ىفطي سفنلل رب هنأل ؛كضغبيو هضغبت نمو ودعو قيدصو رحافو رب نم دحأ لكل
 .لغلا نماكم يفنيو «دسحلاو دقحلا ةرارح
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 نم اسان هيلإ وعدي مث ءابيط اماعط لجرلا عنصي نأ ؛ءامسلا ىلإ دعصت ةقدص

 .(هناوخ)

 وأ عاص ىلع يباحصأ نم ارفن عمجأ نأل :لاق هل يلع نع -۹

 تيبلا ىلإ عرسأ ريخلل» :لَ هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٠١-

 ."(ريعبلا مانس ىلإ ةرفشلا نم ماعطلا هيف معطي يذلا

 ام قلك هللا ىلإ ماعطلا بحأ :لاق هلظ رمع نب هللا دبع نع ٠ ۲١١

 .يديألا هيلع ترثك

 اعبرأ ماعطلا عمج اذإ :لاقي ناك :لاق «بشوح نب رهش نع -۲

 .يمليدلاو ه٣ دوحلاو مركلا يف ينالحربلا هحرخأ «لسرم هدانسإ )١(

 ةجام نبا دنع سابع نبا نع الوصوم ءاحو «كورتم وهو ليوطلا مالس هيفو «لسرم هدانسإ (۲)
 هيف لكؤي يذلا تيبلا ىلإ عرسأ ريخلا :ظفلب ١١١/١١ ريبكلا يف يناربطلاو 3۱4/۲

 ثيدح نمو .فيعض وهو ةرابج هدانسإ يف :يريصوبلا لاق .ريعبلا منس ىلإ ةرفشلا نم
 بعشلا يف يقهيبلاو ۲۸۸/۳ طس وألا يف يناربطلاو ١١١٤/۲ ةحام نبا دنع كلام نب سنأ

 هحجرحخأ رباج ثيدح نمو .نافيعض امو رثكو ةرابح هدانسإ يف :يريصوبلا لاق ۷

 .يرذنملا هفعضو .فيعض هدانسإ :يقهيبلا لاق ٠١١/٤ نيودتلا يف ينيوزقلاو خيشلا وبأ

 خيراتلا يف مكاحلا هاورو ۲۳/٠۳ ركاسع نبا هجرحأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمو
 .فرعي ال نم هدانسإ يفو هيبأ نع ديعس وبأ هل لاقي خيش نع بعشلا يث يقهيبلاو

 ةعرسب نافيضلا هاشغي يذلا تيبلا لإ ريخلا لوصو ةعرس هبشو «ةيدملاو نيكسلا :ةرفشلا

 هنأ وهو فيطل رس هيفو .هتذل ديزل لكؤيو عطقي ام لوأ هنأل ؛منسلا ىلإ ةرفشلا لوصو
 .ضيفلا .هنافيضل ريعبلا رحنب فيضلا لضف نيبو «لذبلاو فلخلا نيب نزاو
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 كك هللا مسا رکذو «لالح هلو ناک اذإ ؛هنأش نم ءيش لک لمک دقف

 .هنم غ رفي نيح كك هللا دمحو «يديألا هيلع ترثكو «عضوي نيح هيلع

 يلع نب دمحم رفعج وبأ ناك :لاق «ةفينح يبأ نب دا نع -۴۳

 ‹مهبيطيو ‹بيطلا ماعطلا مهمعطيف ؛ةعمج لك هناوحإ نم ارفن وعدي

 .هلزام نم دجسملا ىلإ نوحوريو «مهرخبيو

 لحرلا !دیعس ابأ اي :نسحلل لحجر لاق :لاق ‹«روصنم نع - ٤

 !؟كعلوأ نيآو :لاق .هناوحإ نم ارفن اهيلع وعديو ءاهعنصيف ةاشلا حبذي

 هناوخإ هيلع لحد اذإ نسحلا ناک :لاق «ماحشلا ةلاضف نع -

 «ريرسلا تحت نم ةلسلا جرحأ :مهضعبل لاق ارو «هدنع ام مهاتأ

 .مكل هترحدا اغ :لوقيف «بطر اهيف اذإف اهجرخيف

 نب هللا دبع و انا نیریس نبا یلع انلحد :لاق ةدلح يأ نع -

 ي مکنم لحر لک ؟مکفحتا فیک يردأ ام :لاقو ءانب بحرف «نوع

 ةدهشب ءاجف «مكتويب ي هارأ ال ايش مكمعطأس نكلو «محلو زبح هتيب

 .انمعطيو نيكسلاب عطقي ناكو

 نب نمهحرلا دبع ىلع تلحخد ام :لاق «دايز يأ نب ديزي نع -۷

 جرخي كرابملا نب هللا دبع تيأر :لاق «عرقألا قاحسإ يبأ نع-۸
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 .اصيبخ ينمعطأو اثيدح نيعبرأب ةنييع نبا ينندح ؟كلذ نم ينعنمي امو

 ‹«نآرقلا انئرقي تايزلا ةرح ناك :لاق «برح نب بيعش نع -۹

 .صضيبخلا انمعطيو

 ماعطلاو صيبخلا عنصي ةمثيخ ناك :لاق «شمعألا نع ٠-

 ام «هيهتشأ ام ءاولك :لوقيو ء«هعم انوعديو «ميهاربإ وعديف «بيطلا

 .مكل الإ هعنصأ

 ةحلط هل ىدهأف «رفس نم مدق اديز نأ ؛دانزلا يأ نبا نع ١-

 .ابوث ابوث مهاسكو «اولكأف ءءارقلا هناوحإ اهيلع عمجف «صيبخ لالس

 «ماعطلا مه عنصيف «ةعمج لك يق هءاسلحو هناريح وعدي 4ل صاعلا

 .مهيلإ ثعبو «زئاوجلاب مم رمأ ؛اوقرفتي نأ اودارأ اذإف «بايثلا مهوسكيو

 تيدهأف «يرصبلا نسحلا دنع انك :لاق «ديبع نب سنوي نع -۳

 .=اولک يأ- اومضها

 امئان هدجوف نسحلا ىلع لحجر لحد :لاق «سنوي نب نوع نع - ٤

 ءاهنم لكأي لعجف ءاهحتفف «ةهكاف اهيف ةلس هسأر دنع دجوو «هريرس ىلع

 .رايخألا لعف هللاو اذه !هللا كمحر :لاقف «لكأي لحرلا ىأرف « هبتناف
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 نسحلل ناك :لاق «لحر نع هيبأ نع ناسغ نب لضفملا نع ٠-

 لحدف ءاحوتفم هفداصف يبارعأ ءاجف .هنذإ وهف هباب حتف اذإ تيب يرصبلا

 لعجو هحرحأف نسحلا ريرس تحت ءيش ىلإ ءاجف «بهذملا يف نسحلاو

 ؟ديعس ابا اي كيكبي ام :هل ليقف «يكبي لعحو نسحلا هيلإ رظنف «لكأي
 .اوضم دق موق قالحأ اذه ينركذ :لاقف

 «هاهني ىح هقيدص لزنم نم لحرلا لكأي :لاق «نسحلا نع ٩-

 .[«٠:رونا] 4 َكقيدص وأ » :ًأرق

 يف يل اهلك ايندلا نأ ول :لاق «ينارادلا ناميلس يأ نع -۷

 .دبزلاب رمتلا ءارقلا معطي لعح ةفوكلا

 نألر :4ك هللا لوسر لاق :لاق ءريخشلا نب ءالعلا يبأ نع -۹

 .يهردب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ ةمقل كك هللا يف اخأ معطأ

 .۱۹۱ :مقرب هجیرخت قبس (۱)
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 ناوخإلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ةوسكلاب ناوخإلا دهاعت ين باب

 نم» :44 هللا لوسر لاق :لاق د يردخلا ديعس يأ نع-٠

 تيما قريتسإ نم هلا هاسك يرع ىلع انمؤم اسك

 بلڪ بلاط يأ نب يلع ىلع يئر :لاق «يميتلا نايح يبا نع -۱

 يليلحخ هيناسک اذه :لاقف .هيف هل ليقف «هسبل رثکی ناک هنأک بوث

 .هللا هحصنف ؛ هللا حصان رمع نإ هه باطخلا نب رمع ييفصو

 ‹«ةكم نم سيق نب ثعشألا مدق :لاق « يلامثلا رمع يبأ نع ۲١-

 رفس يف ناک هنا ؛هه بلاط يبا نب رفعج نب هللا دبع نع ٣-

 :لاقف «مهدحأ هيلإ ماقف ءم ردق تحت نودقوي نايتفب رمف «هل

 :قفلا لاقف «هتاك ربو هللا ةحرو مالسلا كيلعو :لاقو « هللا دبع فضقوف

 هيلعو :لاق .ركنملا كنمز ىلع كنيعنو ءاهناكم يبايث هذهف :هللا دبع لاقف

 :قتفلا لاقف «كلذ هاطعأف «زح ةمامعو ء«زحخ فرطمو «زح ةبج

 )١( :مقرب جئاوحلا ءاضق ةلاسر يف هجيرخت رظنا ۳.
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 شمول لل لوسر كاذ ؛يأ نبا اي :لاق

 سلحيف اررص لعجي ةمثيخ ناك :لاق «بيسملا نب ءالعلا نع ۲١-

 ر ااا یر ئر باف ی اجا نہ ار ر ا اا

 :لوقأف «بوثلا ميهاربإ ىلع تيأر امر :لاق «شمعألا نع ٥-
 .هدلول ةرصلا ةمشيع عضرتسيف هل دلو اعرو .ةمثيخ :لوقيف ؟مكاسك نم

 نايفس ىلع يميتلا عمحب ىأر :لاق «ةنييع نب نايفس نع ٦-

 .ارازإ اهب رتشا :لاقف «مهارد ةعبرأب ءاجف ءاقرختم ارازإ يروثلا

 ابأو ىسيع نبا تعم :لاق «يراوجلا يبأ نب دمهحأ نع -۷

 :لاق .بذاك وهف هقح يف رصقف الجر بحأ نم :نالوقي ناوفص
 «هقح ىف رصقم هبح يف قداص وه :-ائيش- لاقف «نامیلس ابآ تئدحف

N 

 .هّلل الإ هبحأ ام

 يهف ةبير ريغ ىلع ةبحم لك :لاق «يرزجلا عيفر نب ديز نع -۸
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 ناوخإلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاواصو
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 سانلا ةاراوم ةلاسر

 مهاذأ ىلع ربصلاو سانلا ةارادم باب

 سانلا طلاخي يذلا ملسملا» :لاق يي يبنلا نع هل رمع نبا نع ١

 .«مهاذأ ىلع ربصي الو مهطلاخي ال يذلا نم لضفأ «مهاذأ ىلع ربصيو

 بدألا يف يراخبلاو ٤١/۲ دمحأو ٠١١/١ دنعحلا نباو ۲٠٠/١ يسلايطلا هجرحأ )١(

 يوانملاو يطويسلاو ظفاحلا هفسحو ۱۳۳۸/۲ ةحام نباو 11۲/٤ يذمرتلاو

 ىلع ربصلا :ربصلا عاونأ مظعأ نم اودع مث نمو :يلازغلا لاق .ينابلألاو ركاش هححصو

 ‹«كنم ردص بنذل الإ كيلع ؛مهطلسي م هللا نأ ملعاو «مهاذأ لمحتو سانلا ةطلاخ

 «مهقحل اعيم“ مهنيب اميف نكو « ىلاعت هنم ةبوقع كلذ نأ ملعاو كبنذ نم هللا رفغتساف

 ةطلاخ :دهزلا يت يبهذلا لاق .مهئواسم نع اتومص «مهنساحع اقوطن «مهلطاب نع مصأ

 ثيحب مهطلاخ نمف «دبعتلا ةلزعلا يف ام ةياغو «ةدابعلا نم يهف ةيعرش تناك اذإ سانلا

 نأ ىلع ضعبلا هب لدتساو مهنم رفيلف لاطب اذف ةيعرشلا ننسلا نعو هللا نع مهب لغتشا

 سانللو :يلازغلا لاق .سانلا ةطلاخمل جاتحي جحا نأل لفنلا ةقدص نم لضفأ عوطتلا جح

 رفنت لئاوغ نع كفني ال امهنم الك نأ عم لضفأ امهيأ ةطلاخملاو ةلزعلا يف ليوط فالح
 يعفاشلا ليمو «ةلزعلا رايتخا ىلإ داهزلاو دابعلا رثكأ ليمو ءاهيلإ اوعدت دئاوفو ءاهنع
 سانلا فالتحاب حيجرتلا نأ فاصنإلاو لوطي ام هبهذمل لك لدتساو «هلباقم ىلإ دمحأو

 هللا ىلع لابقإلل دعتسملا بلقلاف «لضفأ رحآل ةطلاخملاو لضفأ صحخشل ةلزعلا نوكت دقف

 هتطلاخ مارحلاو لالحلا قئاقدب ملاعلاو ءىلوأ هل ةلزعلا ةرضحلا دوهش يق هقارغتسال يهتنلا

 نب دلاخل كئ يبلا ةيلوت ىلإ ىرت الأ اذكهو ىلوأ مهنيد يف مهحصنيو مهملعيل سانلل

 يفإو افيعض الجر كارأ يفإ :رذ يبأل هلوقو هئارمأ نم امريغو صاعلا نب ورمعو ديلولا
 .ثيدحلا نينا ىلع رمأتت ال يسفنل بحأ ام كل بحأ
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 سانلا ةارادص ةلاسر تارشاعملا باتک

USIF TE TOS GSE SES GANNETT OSOG CG CGT TIO EIT CTO EG 

 دعب لقعلا سأر» :4 هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع ٣-

 يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأو «سانلا ةارادم هللاب نامبإلا

 (ةرخآلا
(0) 

 ةارادم» :ب هللا لوسر لاق :لاق 4ظ هللا دبع نب رباح نع ٣۳-

 .(ةقدص سانلا

 يف يقهيبلاو ٥۹٠/۲ دانه هحرحخأ «ديز نب يلع فعضل ؛فيعض وهو لسرم هدانسإ )١(

(۲) 

 يور ٠٠٠/۷: للعلا يف ينطقرادلا لاق ٤١ ٠١٤/١ خيراتلا يف بيطخلاو ۳١٤١/١ بعشلا
 م :۲۸۳/۲ هنبال للعلا يق امك دمحأ مامإلا لاق .حصأ لسرملاو ةريره يبأ نع الوصوم

 نم ميشه عمسي ۾ :۲۸۹/۱ هخښرات يق نعم نبا لاقو .دیز نب يلع نم میشه هعمسي

 يطويسلا زمرو .عطقنم هدانسإ :يقهيبلا لاق كلذلو .لقعلا سأر ثيدح ديز نب يلع

 ١١١/١ طسوألا يف يناربطلاو ٠١۷/۷ يدع نبا هجرحأ :ه١٠/۲۸ حتفلا يق ظفاحلا لاق

 هب سُأب ال هنأ وجرا :يدع نبا لاقو هوفعض ردكنملا نب دمحم نب فسوي هدنس يقو
 ۲۱۹/۲ نابح نبا هححصو .هنم نسحأ دنسب ءامکحلا بادآ يف مصاع يبا نبا هحرخأو

 «ةرشاعمو ةلماعم سانلا ةطلاخع. يلتبا نم نأ هانعمو فطعتلاو نيللا ةارادملا :يرماعلا لاق

 ةقدص نوكت يتلا ةارادملا :نابح نبا لاق .ةقدص هل بتك مهرفني ملو فطلتو هبناج نالأف

 ثوثحم ةارادملاو .ةيصعع. اهنشي م ام هتريشع وحن عم ةنسحتسملا هقالحأب هقلخت يرادملل

 و ؛يرامب نم بابسا تقاضو «يرادي نم راد تعستا :ليق څم نمو اهب رومأم اهيلع

 كرتو هلعف نع يهنلاب قسافلابو ميلعتلا يف لهاحجلاب قفرلا ةارادملا اولاق :يراخبلا حرش
 ةيناثلاو ةبودنم ىلوألاو «هيف وه اع ىضرلا راهظإو قسافلا ةرشاعم ةنهادملاو «هيلع ظالغإلا

 لثم رحآلاو هنع ىنغتسي ال ءاذغلا لثم مهدحأ :ةئالث سانلا :مالسإلا ةجح لاقو .ةمرح

 ىلتبي دق دبعلا نكل هيلإ جاتحي ال ءادلا لثم ثلاثلاو تقو نود «تقو يف هيلإ جاتحي ءاودلا

 .هنم صالخلا ىلإ هتارادم بحتف عفن الو هيف سن ال يذلا وهو هب
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاحملا بانک

 ترمأ امك سانلا ةارادع ترمأ» :لاق «هعفر عيفر نب ديیز نع ٤“

 .'(ةضورفملا ةالصلاب

 يف هندب ناک هيف نک نم ثالث» :لاق «هعفر ةربس نب لازنلا نع ٥-

 نع هزجحي عروو «سانلا هب يرادي لقعو «لهاجلا لهج هب دري ملبع :ةحار

 . نک هللا يصاعم

 امأف ؛لهاجو نمؤم :نالحر سانلا :لاق «ميثخ نب عيبرلا نع -۷

 .هراجت الف لهاجلا امأو ‹«ەذۇت الف نمۇملا

 ةقيقح غلبي الف ماجلب مجلم نمؤملا :لاق بلڪ سابع نبا نع -۸

 .لذلا معط دجي تح ناعإلا

 بيغرتلا يف يناهبصألا هجرحأ «كورتم ريهظ نب مكحلا هيفو «للضعم هدانسإ )١(
 ينرمأ امك سانلا ةارادمب ينرمأ هللا نإ :ظفلب ةشئاع نع يورو( ١ فشكلا)

 ٠۷١/١ سودرفلا يق يمليدلاو ٠١/۲ لماكلا يف يدع نبا هجرحخأ .ضئارفلا ةماقإي
 نمو .فيعض هدانسإ :ينولجعلا لاقو .بيرغ ثيدح :ريثك نبا لاق يذمرتلا ميكحلاو

 ةارادمب تشعب :-ةءارب ةروس تلزن ال ي هللا لوسر لاق :لاق ظفلب رباح ثيدح

 دقو دانسإلا اذهب بيرغ ثيدحلا :لاقو ٠١٠/٦ بعشلا يف يقهيبلا هجرحأ .سانلا

 .يطويسلا هفعضو .فعض نيدانسإلا الك يقو رباج نع رخآ هجو نم هانيور
 .ملجلا ةلاسر نم ۳-٥٥ مقر ثيدحلا رظناو ‹فیيعض لسرم (۲)

 .سانلا مالك نع ريصي نأ انه ىنعملاو امالإ محلأ نم لثم مالكلا نع كسمملا نأ يأ (۳)
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 سانلا ةارادم ةل ةلاسر تارشاعملا بانك

 :لاق «هدح نع هيبأ نع يثراحلا سبع يأ نب ديجلا دبع نع -۹

 نم لحر- ديز نب ةبلع لاقف «ةقدصلا ىلع ل هللا لوسر ضح

 لان نيملسملا نم لحر اعأف «هب قدصتأ لام يل سيل ينإ مهللا :-راصنألا

 ل4 هللا لوسر لاق «دغ نم ناک املف .ةقدص هيلع وهف اعيش يضرع نم

 :ٍ يبلا لاقف .انأ :لاقف ديز نب ةبلع ماقف (؟ةحرابلا هضرعب قدصتملا نيأ»

 )01( . ا س
 ٠. «كتقدص هللا لبق دق»

 :للع هللا لوسر لاق :لاق بلفظ يندملا فوع نب ورمع نع ٠-

 ديز نب ةبلع لاقف «مهتاقدصب هيلع اودغف «مكتاقدصب يلع اودغا»

 ‹«قدصتن نأ انرمأ دق كلوسر نأ ملعت كنإ !بر يأ :ههط هل يراصنألا

 سانلا ادغف .يضرعب تقدصت دق ينإو «هب قدصتأ ءيش يدنع سيلو

 هضرعب قدصحملا نيأ» :5 لاقف ديز نب ةبلع مهعم لحدو «مهتاقدصب

 يمأو يب اذنأ اه :لاقف «ةبلع ماقف .اثالث اهلاق «دحأ ملکتي ملف «؟ةحرابلا

 هللا لوسر لاقف .ءيشب تقدصت نك ملو «كلوق تعم دق !هّللا لوسر اي

 «ىلب كنم هللا هلبقف ‹ كضرعب «ىلب «كنم هللا هلبقف «كضرعب «ىلب» :4

 ."«كنم هللا هلبقف «كلضرعب

 )١( :مقر فارشإلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ١.

 ) )۲عمحما يق يمثيملا لاق ۳/ :۱۱٤رازبلا هاور  ۳٠۹/۸.فيعض وهو هللا دبع نب ريثك هيفو
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 سانلا ةارادم لاسر تارشاعملا بانک

 لوسر لاق :لاق «هلط هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع -۱۱

 :لاق (؟لضفلا لهأ نيأ :دانم ىدان ةمايقلا موي قئالخلا هللا عج اذإر :ع هللا

 :نولوقيف ةكئالملا مهاقلتف ءةنجلا ىلإ اعارس نوقلطنيف -ريسي مهو- سان موقيف»

 امو :نولوقيف .لضفلا لهأ نحن :نولوقيف ؟متنأ نمف .ةنجلا ىلإ اعارس مكارن انإ

 لهج اذإو ءانرفغ انيلإ ءيسأ اذإو ءانربص انملظ اذإ انك :نولوقيف ؟مكلضف

 .«نيلماعلا رجأ معنف ةنجلا اولخدا :م لاقيف .انملح انيلع

 نم قدصتأ لام يل سيل مهللا :لحر لاق :لاق «حلاص يبا نع ٣-

 دق هنأ لع ىبلا ىلإ ىحوأف .هل وهف ائيش يضرع نم باصأ نمف «يلام

 ل

 سانلا تكر دأ :4 ل ءادردلا وبأ لاق :لاق هدیعس نب ىح نع ۳

 نإو ‹كودقن مهتدقن نإ «هيف قرو ال اكو ش اوحبصأف «هيف كوش ال اقرو

 مويل كضرع نم مهضرقت :لاق ؟عنصن فيكف :اولاق .كوكر تي ال مهتکر ت

 ٠ .كرقف

 ٤- يبلا ىلع نذأتسا الحر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع 5

 لحد املف «!ةريشعلا لجر سئب وأ «ةريشعلا نبا سئبف «هل اونذئا» :لاقف

 يذلا تلق !هّللا لوسر اي :تلقف :ةشئاع تلاق .لوقلا هل نالأ هيلع

 )١( ملحلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا رقم::٥1.
 ) )۲:مقر فارشإلا ةلاسر يق هجيرخت رظنا ۲.
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 سانلا ةارادم ةئاس تا رشاعملا بانک
Os ISIE GT ESOS TENG EROS GOONER EREN SES TENTES 

 موي ةلزام هللا دنع سانلا رش نإ !ةشئاع اي» :لاق ؟لوقلا هل تنلأ م ‹«تلق

 ,'(هشحف ءاقتا سانلا هک رت وأ سانلا هعدو نم ةمايقلا

 ىلع نذأتسي لحر ءاح :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠-
 هب "شبف كلب يبنلا ىلع لحدف «!ةريشعلا وخأ سئب» :لاقف لب يبنلا
 بحي ل هللا نإ !ةشئاع اي» :لاقف "(كلاذ يق هل تلقف :ةشئاع] تلاقف

 .«شحفتلا الو شحفلا

 «ةقلح يف وهو ييي ينلا ىلإ لبقأ الحر نأ ؛4لظ سنأ نع ٦-

 نإر :ل هللا لوسر لاق «ىفق املف هَ يبنلا هب بحرف ءارش هيلع اونشأف

 . ”(هرش فاخي وأ «هناسل فاخي نم ةمايقلا موي ةلزنم سانلا رش

 رارش» :4 هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷
 .(هشحفل هسلجم ىقتي نم سانلا

 .رشلا ءاقتا ريخلا ءاغتبا نم نإ :لاق « هللا دبع نب ماس نع -۸

 | ملسمو ۲۲٠۰/۰ یراخبلا هحجرحأ «حيحص ثیدح (۱)

 .اليج ءاقل هاقليو هل كحضي نأ :ليقو «لحرلا ىلع لابقإلاو ةلأسملا يف فطللا :شبلا (۲)
 .فنصملل تمصلا ةلاسر نم كردتسا «لصألاب ضايب (۳)

 )٤( :مقر تمصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠٤١.

 )٥( :مقر تمصلا ةلاسر يف هحرخت رظنا ۲٠۹.

 هجرخأو .نسح وهو راجنلا نباو قرتغملاو قفتملا يف بيطخلا هاور :زاكلا يف يدنا لاق (7)
 . ٠١۹/۰۷ خیراتلا يف رکاسع نبا
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 سالا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 كحضنو ماوقأ هوجو يق رشكنل انإ :لاق هلط ءادردلا يبأ نع -۹

 .مهنعلتل انبولق نإو «مهيلإ

 فورعملاب رشاعي مل نم ميلحب سيل :لاق «ةيفنحلا نب دمحم نع ٠-

 لاق -اجرخم :لاق وأ- اجرف هل هللا لعجي یتح ادب هترشاعم نم دج ال نم

 ‹«قالحألاب سانلا اوطلاح :لاق ب باطخلا نب رمع نع ۲١-

 .لامعألاب "مهوليازو

 امأف ؟لهاجو نمؤم نالحجر سانلا :لاق «ميثخ نب عيبرلا نع -۲

 .هلهاجت الف لهاجلا امأو «هذؤت الف نمؤملا

 انأ :ديز نبال ناحوص نب ةعصعص لاق :لاق «يبعشلا نع -۳

 كيصوأ ناتاصحخ «ينبا نم ي بحأ تنأو ‹كنم كيبأ لإ بحأ تنک

 یضری رجافلا نإف «نمؤلا صلاخو «رحافلا قلاح :ينم امهظفحا ءامهب

 .نمؤملا صلاخت نأ كيلع قحي هنإو «نسحلا قلنلاب كانم

 لل هللا لوسر مقتنا ام هللاو :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٤-
9P 

 هل مقتنيف «هللا مراحم نم كهتني تح هيلإ ىتؤي ءيش نم هسفنل .

 .ةحلاصلا لامعألاب مهنع اوزيمتو «هّللا يضري ال اميف مهوقراف يأ )١(

 ۱۸۱۲/٤. ملسمو ۲٤۹۱/٩ يراخبلا هجحرحا «حیحص ثیدح (۲)
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 سانلا ةا رادم ةلاسر تارشاعملا بانک

 [۷۲:ناقرفلا] 4 e مارڪ وم وغاب وم اذا 3 :دهاحجج نع 0

 .اوحفص اوذوأ اذإ :لاق

 ۾ :لاق 4 ج اًمارڪ اورم وغللاب اورم اذاو  :يدسلا نع ١-
 .مهوملکی

 .هظبغ فشی ی الو هنزح

 هڪ بلاط يأ نب يع اط ن اات نی اعر ن -۲۸

 س ا ل یی د یل رش ی اف طا

 يكبولقو مكلامعأب مهوليازو «مكتنسلأو مكقالحأب سانلا اوقلاخ «لعفي

 .بحأ نم عم ةمايقلا موي وهو «بستكا ام ئرمال نإف

 :لاصح كيف نوكت ىتح املاع نوكت ال :لاق «مزاح يبأ نع -۹

 .ايند كملع ىلع ذحأت الو «كنود نم رقحت الو «كقوف نم ىلع غبت ال

 نب بهو ىلإ لحر ءاح :لاق «درولا نب باهولا دبع نع ٠١-

 ال :لاق ؟ىرت امف «سانلا طلاحأ ال نأ يسفن تثدح دق ينإ :لاقف «هبنم

 مهو «جئاوح مهيلإ كل «مهنم كل دب الو «كنم سانلل دب ال هنإ «لعفت

 .اقوطن اتوکس «اريصب ىمعأ ءاعيم” مصأ مهيف نك نكلو ‹جئاوح كيلإ
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 سانلا ةارادم لاسر تارشاعملا بانک

 سانلا ىلإ ددوتلا باب

 دعب لقعلا سأر» :يب هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يأ نع -۱

 .(سانلا ىلإ ددوتلا :هللاب ناعإلا

 ينثدح :لوقي ربنملا ىلع يرسقلا ادلاخح تعم :لاق «رایس نع ٣-

 سانلل بحأ !دسأ نب ديزي اي» :44 هللا لوسر لاق :لاق هل و يدح نع يب

 ۰ كسفنل بحت ام

 :لاقف ي يبلا ىلإ لحر ءاج :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۳

 :لاق .هيلع سانلا ينبحيو «هيلع هللا ينبحي لمع ىلع ينلد !هللا لوسر اي

 سانلا كبحي يذلا لمعلا امأو ءايندلا يف دهزاف هيلع هللا كبحي يذلا لمعلا امأ»

 ٩ ماطحلا نم كيدي يف ام مهيلإ ذبناف هيلع

 باهشلا يف يعاضقلاو ٠١١/١ طسوألا يف يناربطلاو (۱۸۹/۲ رصتحملا) رازبلا هجرحخأ )١(

 رمع نبا وأ ورمع نب هللا ديبع هيف :يمثيملا لاق ٠٠٠/١ بعشلا ين يقهيبلاو ١

 .ينابلألا هفعضو .فيعض وهو يسيقلا
 ۱۸٦/٤ مکاحلاو ۲۳۷/۰ طسوألاو ۲ ريبكلا يف يناربطلاو ۷٠/١ دمحأ هجرحأ (۲)

 .تاقث هلاحر :يمثيملا لاق .يهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو دانسإلا حیحص :لاقو

 ءاراقتحا ءيشلا نع ضارعإلا :ةغل دهزلاو 1٠۸. :مقرب ايندلا مذ ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۳)

 دقفي تح دوقفملا بلطي ال نأ :ليقو .هلح نقيتي ام ةرورضلا ردق ىلع راصتقالا :اعرشو

 اهنم ىلاعت هللا ريذحتل اهنأش عيمج راقتحاو اهتلمج راغصتساب ايندلا ىف دهزلاو .دوحولا

 هيلإ رظني ملو هنع ضرعأ امع تضرعأ كنوكل هللا كبحي كلذ تلعف نإ كنإف ءاه هراقتحاو
 ب
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 هيف نوكت تح لحرلا لبني ال :لاق « ينايتخسلا بويأ نع ٤-

 .مهنم نوكي امع زواجتلاو «سانلا يديأ يف امع ةفعلا :ناتلصح

 ةافولا عمصألا نب ىلع يدح ترضح U :لاق ‹«يعمصألا نع 0

 مكيلإ اونح متشع نإ ةرشاعم سانلا اورشاع !ينب يأ :لاقف «هينب عمج

 .مکیلع اوکب متم نإو

 ةءورملا :لط ةيواعمل لحر لاق :لاق «ةنييع نب نايفس خأ نع ٦

 .سانلا لل ببحتلاو ‹فنكلا نيلو «لاملا حالصإ

 تح لقعلا لحرلا لمكتسي ال :لاق «هبنم نب بهو نع -۷
 نومأم هنم رشلاو لومأم هنم ريخلا نوک یتح :لاصحخ رشع لمکتسی
 بحأ رقفلا نوكي ىتحو «هلبق نم سانلا جئاوح ةرثكب “""مربتي ال حو

 نم هيلإ بحأ عضاوتلاو «زعلا نم هيلإ بحجعأ لذلاو «ىنغلا نم هيلإ
 ی فورعملا ليلق رثكتسيو «هسفن نم فورعملا ررثك لقتسي حو «فرشلا

 هناحبس هنألو اهتبحم مدع عم هتبحمف «كضغبأ اهتببحأ اذإ كنأ هماهفإ يقو «هقلحخ ذنم
 لينب اهراثيإ يه ةعونمملا اهتبعو «ناعمتجب ال ايندلا ةبحم عم هتبمو «هعاطأ نم بحب ىلاعتو
 نأل ؛سانلل كببحي اهنم سانلا دنع اميف دهزلاو ءاهب برقتلاو ريخلا لعفل ال تاوهشلا

 نمو «هالقو ههرك ؛هبوبحم يف اناسنإ عزان نمو ءاهيلع ةعوبطم ءاهبح ىلع ةلوبحب مهبولق
 سانلا ىلع امرك لحرلا لازي ال :يرصبلا نسحلا لاق اذو «هافطصاو هبحأ هيف هضراعي ال

 نم :ةرصبلا لهأ ضعبل ليقو .هثيدح نوهركيو هب نوفختسيف ؛مهايند يف عمطي تح
 .انایند نع ینغتساو هملعل انجتحا :لاق ؟مک داس امي :لاق .نسحلا :لاق ؟مک دیس

 .هرجضأو هلمأو همئس اذإ امرب مرب نم :مربت (۱)
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا تانك

 اذإو -هدح العو «هدجم داش اهب «ةرشاعلا امو- ةرشاعلاو هريغ نم

 .هنم ريح هنأ ىأر الإ ادحأ قلي م هتيب نم جرح

 ةقدص ةارادملا نودعي سانلا تكر دأ :لاق «لاله نب ديح نع -۸

 ام هقلاف «هركت ام كيحأ نع كغلب اذإ :لاقي ناكو .مهنيب اميف يرحب

 .رعشي ال وهو هترمج مضقت كنإف «بحي

 دحج مل نإف كدهجب رذعلا كيحأل سمتلا :لاق «ةبالق يبأ نع ٠-

 .مهه مهرذعأ سانلا لقعأ :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٤١-

 نكتل :ةمكحلا يف بوتكم :لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع -۲

 ..ءاطعلا

 اكا دواد سلح :لاق «يشرجلا فوع يبأ نب نمحرلا دبع نع - ۳

 كيف سانلا ترجه :لاق ؟ايلاح كارأ يل ام !دواد اي :كلك هللا لاقف ءايلاح

 كيلإ سانلا هوحو ينشتسي ام ىلع كلدأ الأ !دواد اي :لاق .نيملاعلا بر اي

 .كنيبو ينيب ناعبإلا زجتحاو «مهقالخأب سانلا قلاخ ؟ياضر هيف غلبتو
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 سانلا ةا ارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 .لقعلا فصن سانلا ىلإ ددوتلا :لاق ‹«نسحلا نع ٤-

 يف نم تجرح ةملكب نظت ال :لاق هل باطخلا نب رمع نع ٥-

 .المحم ريخلا يف اه دحج تنأو ارش ملسم ئرما

 ةيواعم ىلع لحد ناورم نب كلملا دبع نأ ؛رصن يبأ رشب نع ٦-

 هن نأ تيب م غ ؛يسلجو ماف هم صامل نب ورع هاو هم

 ريمأ اي : لڪ ورمع لاقف .ىفلا اذه ةءورم لمكأام :4لط ةيواعم لاقف

 نسحب ذحأ هنإ :ةئال اقالحأ كرتو «ةعبرأ قالحأب ذحأ هنإ !نينمؤملا

 اذإ عامتسالا نسحأبو «ثدح اذإ ثيدحلا نسحأبو «يقل اذإ رشبلا

 الو هلقعب قوي ال نم حازم كرتو ‹فلوح اذإ ةنوؤملا رسيأبو « ثدح

 .هنم رذتعي ام لك مالكلا نم كرتو «سانلا ماعل ةسلاجم كرتو «هنيد

 هاندأف «لحر لي ىبلا ىتأ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۷
 تنك يذلا اذه سيلا !هللا لوسر اي :تلق «جرح املف «هب بحرو هبرقو

 ينإ :تلق «یلب» :لاق .ارش هنم رکذی لی هللا لوسر ناکو :تلاق ؟رکذت

 ءاقتا نومرکی نيذلا سانلا رش نإ)» :لاق .هدعقم تبرقو هتيندأ كتيأر

WV, 
 (مهرش

 ٤ ۱-۱١. مقرب ثیدحلا رظنا ۹ ةيلحلا يف ميعن وبأو ٠/٤ طس وألا
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 كلمي نم سانلا نم داعت ال :لاق « ينزملا هللا دبع نب ركب نع -۸

 ‹كتهبي ام كتهبي نأ كلمب رحافلا لحرلا اذه :لوقت مث ءهل كلمت ال ام كل

 .كعنعي ام كلذ نم كعنمب تنو «لطابلا كيف لوقيو «كيلع بذکیو

 یدل ذاق :ىلاعتو كرابت هللا لوق يف هبط د كلام نب سنأ نع ٩-

 4 = ميظعط هلوق ىلإ 4 > ةيمح ألو ةَنَأَك ةوادَع هَتْيَبَو كتيب

 «يل هللا رفغف اقداص تنك نإ :لوقيف هوحأ همتشي لحرلا :لاق [۲-٤۲۰:تلصن]

 .كل هللا رفغف ابذاك تنك نإو

 لجرلا هل ضرعي يودعلا راوسلا وبأ ناك :لاق «ماشه نع ٠١-

 .!ءوس لجرل اذإ ينإ تلق امك تنك نإ :هل لوقیف «همتشیف

 :لقف «كنم ربكأ وه نم تيأر اذإ :لاق « هللا دبع نب ركب نع ١-

 رغصأ وه نم تيأر اذإو «ينم ريخ وهف حاصلا لمعلاو ناعإلاب ينقبس اذه

 ىرت ال كنإف «ينم ريخ وهف يصاعملاو بونذلا ىلإ هتقبس :لقف «كنم

 وأ كنومركي كناوخإ تيأر اذإو «كنم رغصأ وأ كنم ربكأ الإ ادحأ

 :لقف «اريصقت مهنم تيأر اذإو «هب اوذحأ لضف اذه :لقف «كنومظعي

 .هتثدحأ بنذ اذه

 لاق :لاق -ملعلا ةبلط نم ناكو- نارمع يأ یسوم نع -۲

 كيف ام كل ليق اذإ :امهيلع هللا ىلص ايرکز نب یبحیل مرم نب یسیع

 مظعأأ اركش هلل ثدحأف كيف سيل ام كل ليق اذإو ءاركش هلل ثدحأف
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 سانلا ةارادم ةلاسر تا رشاعملا بانک

 ةلزام سانلا لزنت نأ كيلع امو :لاق «هللا دبع نب ركب نع -ه٣
 مهنم ناك نم لزتتو «كيبأ ةلزام كنم ريكأ ناك نم لزنتف ؟تيبلا لهأ

 ِءال وه ياف !؟كدلو ةلراع كنم رغصأ ناك نم لزاتو «كيحأ ةلزنم. كنيرق

 .؟هرتس كتهي نأ بحت
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 سانلا ةا ارادم ةلاسر تا رشاعملا باتک .

 رشبلا نسحو هجولا ةقالطب ةارادملا باب

 نوعست ال مکن :ل هللا لوسر لاق :لاق هإظ ةريره يأ نع ٤-
 (هجولا ةقالطو قلخلا نسح مكنم مهعسيل نكلو «مكلاومأب سالا

 نوعست ال مكن :ل هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يبأ نع ٥-

 ٠ «قلخ نسحو هوجو طسب مكنم مهعسيل نكلو «مكلاومأب ساتل

 !هّللا لوسر ای :انلق :لاق هظ يميجملا يرج يأ وأ يرج نع ٠-

 :لاق .هب انعفني نأ هللا لعل المع انملعت نأ بحنف «ةيدابلا لهأ نم انإ

 .(طسبنم هيلإ كهجوو كاخأ ملکت

 نم» : هللا لوسر لاق :لاق هل ا هلا دبع نب رباج نع -۷

 “(قلط هج وب كاخأ ىقلت نأ فورعملا

 ىلعي وبأو ۳۳٠/۸ ةبيش يأ نب ركب وبأ هجرحأ :ه١/٦۰ فاحتإلا يف يريصوبلا لاق (۱)

 ۲٣۱۲/۱ مکاحلا هاورو .يربقملا ديعس نب هللا دبع فعضل ؛فيعض هدانسإو ١

 ٤/٦ ٠٠. يقهيبلاو ٠٠/٠٠١ ةيلحلا يف ميعن وبأو

 ىلعي وبأو (۱۹۳/۲ رصتحملا) رازبلا هاور ٠١۷۷/٤: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 يرذنملا هدانسإ نسحو .تاقث هلاجر رازبلا قرط ضعبو قالحألا مراكم يف يناربطلاو

 . ظفاحلاو يئالعلاو

 .۲۸۱/۲ نابح نبا هححصو ٦۲/۷ ریبکلا يف يناربطلاو ٥٦/٤ دواد وبأو ٦۳/١ دما هجرحا (۳)

 ثيدح :لاقو ۳٤۸/٤ يذمرتلاو ١٠٤١/١ بدألا يف يراحبلاو ۳٠٠/٣ دمحأ هجرخأ )٤(

 .نسح
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 ̀ سالا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانك

 ادحأ تيأر ام :لاق 4فط ءزح نب ثراحلا نب هللا دبع نع -۸
 , ل هللا لوسر نم امسبت رثكأ

 سانلا كحضأ نم ل هللا لوسر ناک :لاق ل د ةمامأ يأ نع -۹

 ° راتلا هكفأ نم ل هللا لوسر ناک :لاق هل سنا نع -۰

 وهو يتوص ي هللا يبن عم ام :لاق هه هللا دبع نب ريرج نع -۱

 .يهحو يف مسبت الإ تملسُا ذنم طق ينلبقتسا امو «يل نذا الا هتيب ي

 نسحا نم ی هللا لوسر ناک :لاق ہی د كلام نب سنأ نع - ۲

 .قلحخ سانلا

 ءايضلا هححصو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ٠٠٠/١ يذمرتلاو ۱۹٠/٤ دمحأ هجرحأ (۱)
 .۲۰۹/۹ ةراتخملا يق

 ديزي نب يلع هيفو طسوألاو ۲١۸/۸ ريبكلا يف يناربطلا هاور :۱۷/۹ عمحملا يف يمثيملا لاق (۲)
 هنم ةيلاخ ۳ :مقرب فنصلا دنع ىرخأ قيرط ثيدحللو :تلق .فيعض وهو يناهلألا
 ؛امسبت الإ كحضي ال ناك هنأ ربح هيفاني ال ربخلا اذهو .عماحلا يف يطويسلا هنسح كلذلو
 هرودنل كلذ ىلع جرعي ملو هلاوحأ رثكأ نع ربحأ ربخأ نمف «هلاوحأ بلغأ ناك مسبتلا نأل
 يف نوكي دقو «نامزألاو نطاوملا فالتحاب فالتحالاف «دهاش ام بسحب ىور وار لک وأ
 .امسبت الإ كحضي ال ارحآ ناک و «هذحاون ودبت قح كحضي ناک هرم ءادتبا

 هدنسم يف نايفس نب نسحلاو هخيرات يف ۲۷/٤ ركاسع نبا هحرحأ :يوانملا لاق (۴)
 عم :دازو رازبلاو ‹«يبص عم :دازو ١١١/۲( ريغصلاو ۲٠۳/١ طسوألا يف) يناربطلاو
 .هب درفت دقو ةعيف نبا هيفو :يقارعلا ظفاحلا لاق .هئاسن

 )٤( يراخبلا هجرحأ «حيحص ثيدح ۳/٠٠١٤ ملسمو 10/4

 ٤٥۷/١. ملسمو ۲۲۹۱/۰ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح ()

- 1۳ - 



 ىأرف لحرلا يقل اذإ ل هللا لوسر ناك :لاق «ةمركع نع -۳

 .'”هحفاص رشبلا ههجو يف

 مرم نب ىسیعو ايركز نب ىح یقتلا :لاق «لوحکم نع ٤-

 یجب هل لاقف ‹«هحفاصو ىح هحو يق ےسیع كحضف «مالسلا امهيلع

 :ةاطكا ىسيع هل لاقف !تنمأ دق كنأك اكحاض كارأ !ىتلاح نبا اي :كا

 ىلاعت هللا ىحوأف !؟تسعی دق كنأك اسباع كارأ يل ام !يتلاح نبا اي

 .هبحاصل امكشبأ لإ امكبحأ نأ ءامهيلإ

 امهبحأ ناك «هبحاص ىلع امهنم دحاو لك ملسو احفاصتف ناملسملا ىقتلا اذإ»

 ‹نوعست ئدابلل ‹ةهحر ةئام امهنيب تلزنو ءهبحاصب ارشب امهنسحأ ؛ هللا لإ

 .(رشع حفاصمللو

 ةرامأ هجولا ةقالط وه يذلا رشبلا ناك الو . ۷ :مقر ناوحإلا ةلاسر يق هجيرخت رظنا )١(

 نيدلا هرصن نم هرسي ام هدنع ام فرعيل ؛افاطعتساو هل اسانيإ هديب ذحأ ؛رورسلا ىلع

 ددوتلا نم عون ديلاب ذحألا :يبرعلا نبا لاق «نينمؤملا دييأتو مالسإلا رئاعش مايقو

 .ةحفاصملاك فورعملاو

 مراكم يف يطئارخلاو ٤۳۷/١ رازبلا هاور 1٠۹٠/۳: ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق (۲)

 هاورو :هدعب يديبزلا لاق .رظن هدانسإ يقو ٤۷٥/٦ بعشلا يف يقهيبلاو ۸٤۹ قالجألا

 دنسب ۳٤۲/۷ طسوألا يف يناربطلا هاورو باوثلا يق خيشلا وبأو ٠۲/۳ رداونلا يف ميكحلا

 ناعإلا ةمس هيلع نمؤملا .يرذنملا هفعضو هنسحل يطويسلا زمرو .ةريره يبأ نع نسح

 هللا نع امهلفغأو «كلذل امهمهفأ ارشب امهنسحأف «هلامجو مالسإلا ءاهبو هراقوو
 ى ۰
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 .هكحضأو

 ءارقلا نم ينبجعيل هنإ :لاق «يديبزلا ن نمحرلا دبع نب ديعس نع - ¥

 نمي هنأك سوبعلاب كاقليو رشبلاب هاقلت نم امأف «كاحضم قلط لهس لك

 .!هلثم ءارقلا يف هللا رثكأ الف «كيلع

 تملسأ ذنم ي يبلا ينآر ام :لاق 4ظ و هللا دبع نب ریرح نع -۸
. )0 

 . ' يهحو يف مسبت الإ

 ركذف «كحضلا رثكي لحر ناك :لاق ءريثك يبأ نب ىح نع -۹

 . ”(كحضي وهو ةنحلا لخديس هنإ امأ» :لاقف ع ىبلا دنع

 کک

 انمؤم ىآر اذإف « هيلإ اقوش هبر ءاقلل نآمظ ¿ نمؤملا نألو ؛ امهيلع هب هللا نم امع امهلفغأ

 بحأ راصف «هرشب رهظيف «هالوم راثآ نم دحو ام حورب هبلق مسبتو «هحور كلذل طشن
 ةوحألا نامإلا طورش نم نأل ؛ةعيبلاك حافصلا ناك الو «هنم ظحلا نم هل اع هلا ى

 ءابلوأ مهب بنما نلمس ٠3 ا ترحل دخ مالل الا ةيالولاو
 هاقلي ةرم لك يفف « نيتلصخلا كلت ىلع هعياب هنأكف هحفاصف هيقل اذإف [٠۷:رتل] ¶ تع
 ىلع دماحلل امكو «عاحرتسالاب ةبيصملا باو ددج امک اهباوٹ هل هللا ددجیف ؛هعیب ددجی
 ددجيف «للخ نم كلذ ءانثأ يف لخب مل هتحفاصم دعب هقراف اذإف اهركش ىلع اباوث ةمعنلا
 ةوحألاب كسمتلا نأشب همامتهال ؛نوعست ةئاملا نم هل ديدجتلا ىلإ قباسلاف هئاقل دنع
 ٠۸٦/١. ضیفلا .هيلع هصرحو كلذ ىلع هثحو يهو ام ديدج ىلإ هتعراسمو ةيالولاو

 ٩۱. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 ٠١١. :مقر ناوحإلا ةلاسر يف هرظنا (۲)
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانك
a E SS N OAT E AGOGO CR OE CO EG ENG SOTE. 

 عمدت یقح كحضي نیریس نب دمحم ناک :لاق «روصنم نع ۷٠۰
 ا

 كحض بحاص نیریس نب دمحم ناک :لاق «سنوی نع -۱

 .حازمو

 دشني نیریس نب دمحم ناک :لاق «نومیم نب يدهم نع -۲

 .حلك ةنسلا نم ثيدحلا ءا اذإف «ليمي ىتح كحضيو «رعشلا

 عم نوکن انک :تلاق «ناسح نب ماشه ةأرما دابع مأ نع -۳

 نم حزم اع رو «ليللا نم هءاكب عمسن انکف «رادلا يق نيريس نب دمحم

 ۰ ..راهنلا

 ‹ضارغألا نيب نودتشي اوناك :لاق «دعس نب لالب نع ٤-

 .انابهر اوناك ليللا ءاج اذإف «ضعب ىلإ مهضعب كحضيو
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 قلا نسحب ةرشاعملا ليمج باب

 كل هللا لوسر دنع تنك :لاق هه كيرش نب ةماسأ نع ٥-

 يطعأ ام ريح ام !هللا لوسر اي :اولاقف «ناكم لك نم بارعألا هتءاجف

 .'(نسحلا قلخلا» :لاق ؟-ملسملا وأ- ناسنإلا

 لحدي ام رثكأ نع كيب هللا لوسر لس :لاق هڪ ةريره يبأ نع ١-

 لحدي ام رثكأ نع لئسو «قلخلا نسحو هللا یوقت» :لاق ؟ةحلا سانلا

 يج رفلاو مفلا :نافوجألا» :لاق ؟رانلا سانلا

 نينمؤملا يأ !هللا لوسر اي :ليق :لاق هه د رمع نب هللا دبع نع ¥

 ."«اقلخ مهنسحأ» :لاق ؟لضفأ

 نمؤملا نازيم يف لقثأ ِءيش ام» :لاق هب غلبي فط ءادردلا يبا نع -۸

 .«ءيذبلا شحافلا ضغبي هللا ناف «نسح قلخ نم

 ؟اناعإ مكلمكأب مك ربخأ الأ» :لاق ب ينلا نع ها رباح نع -۹

 )١( :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ۷۱,.

 ۷١ :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
 ١١٤-٠١١. :مقرب لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۳)

 شحفلاب ملكتملا يأ ٠٠٦/١١. نابح نباو ۳٠۲/٤ يذمرتلا هجرحأ «حيحص ثيدح )٤(

 لعفلاو لوقلا يف لحديو حبقتسي تح هرادقم نع جرخ ام شحفلاو ؛مالكلا ءيدرو
 .ةفصلاو
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 سانلاةازادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 ."«نوفلؤيو نوفلأي نيذلا ءافانكأ نوؤطوملا ءاقالخأ مكنساحأ

 نإ» :للك هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع ٠-

 .«راهنلا مئاص ليللا مئاق ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا

 نسحب غلبيل دبعلا نإ» :لاق لَك يبلا نع 4ظ كلام نب سنأ نع ۸١-

 غلبيل هنإو «ةدابعلا فيعضل هنإو لزانملا فرشو ةرخآلا تاجرد میظع هقلخ

 ."«دباع وهو منهج نم كرد لفسأ هقلخ ءوسب

 كك هللا نإ» :ٍب هللا لوسر لاق :لاق هه يلع نب نسحلا نع -۲

 ودغي «هللا ليبس يف دهاجلا يطعي امك قلخلا نسح ىلع باوثلا نم دبعلا يطعيل

 .«حوريو رجألا هيلع

 لاق :لاق «شيرق نم لجر نع قاحسإ نب نمهحرلا دبع نع -۳

 سمشلا بيذت امك اياطخلا بيذيل نسحلا قلخلا نإ :لب هللا لوسر

 . ”«ديلجلا

 يف هتقيقحو ءلثم اذه :ةياهنلا يف .1۷۸ :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا )١(

 :فانكألاو «مئانلا بنج يذؤي ال ءيطو شارفو «ليلذتلاو ديهمتلا يهو ةئطوتلا

 .ىذأتي الو مهبحاصي نم اهيف نكمتي ةئيطو مهبناوح نيذلا دارأ «بناوحلا
 .۱۲۸/۱ مکاحلاو ۲۲۸/۲ نابح نباو ۲۰۲/۲ دواد وباو دمحأ هجرحأ «حيحص ثيدح (۲)

 ٠١۸. :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۳)

 ۷٩. :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ()

 )١( :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠۸٤.
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 قالغا کسا اا نم نإ» :لوق ناکو ٥ اشحفتم الو

 مإلاو ربلا نع يي يبلا لأس هنأ ؛هظ ناعم" نب ساونلا نع ٥-
 سانلا كاتفأ نإو كسفن يف كاح ام مإلاو «قلخلا نسح ربلا» :لاقف
 . (كوتفأو

 لكو «هدمعتيو كلذ فلكتي يذلا :شحفتملاو «هلاعفو همالك يق شحفلا وذ :شحافلا ()
 :ةشحاف يصاعملاو بونذلا نم هحبق دتشي ام

 ۱۸۱١۰/٤. ملسمو ۲۲۲٠/۰ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثیدح (۲)
 5 للا ئالا لع علا ن تمرکز زفر ۱۹ ۲ ٠/٤ ملسم هجرحأ « ‹حیحص ثیدح (۳)

 ر :لاق هل دبعم نب ةصباو نعف ةلمحلا هذه امأو .كوتفأو سانلا كاتفأ نإو :نم
 اي ندا :يل لاقف «هنع تلأس الإ مثإلاو ربلا نم اعيش عدأ ال نأ ديرأ انأو ب هللا لوسر
 تنئج امع كربخأ ؛ةصباو اي :يل لاقف «هتبكر يتبكر تسم تح هنم توندف !ةصباو
 .معن :تلق .مإلاو ربلا نع لأست تئج :لاق .ينربخأ ؛ هللا لوسر اي :تلق .هنع لأست
 «كبلق تفتسا ؛ةصباو اي :لوقيو «يردص ي اهب تكني لعجف ثالثلا هعباصأ عمحجف
 يف ددرتو «بلقلا يف كاح ام مإلاو «بلقلا هيلإ نأمطاو «سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلاو
 !هللا لوسر اي :تلق :لاق هل ينشخلا ةبلعث يبأ نعو .كوتفأو سانلا كاتفأ نإو ردصلا
 بلقلا هيلإ نأمطاو سفنلا هيلإ تنكس ام ربلا :لاق ؟يلع مرحيو يل لحي ام ينربحأ
 امهحجرحأ .نوتهملا كاتفأ نإو «بلقلا هيلإ نئمطي ملو «سفنلا هيلإ نكست م ام مإلاو
 ندبلا ةيذغت يف ربلاك سفنلا ةيكزت يق وه يذلا يضرملا لعفلا يأ رسكلاب :ربلا .دمحأ

 ىنعملا اذهب وهو هب هلباق اذلو مثإلاو روجفلا هدضو يزاحب رصحلاف همظعم يأ .هاوقو
 قوقعلاب ربلا لباقي ةراتو هنع ىهني ام مإلاو ءابدن وأ ابوجو عراشلا هاضتقا امع ةرابع
 دارملاو قلاخلاو قلخلا عم قلختلا يأ :قلخلا نسح «ةءاسإلا قوقعلاو ناسحالا وه نوكيف
 بحي ام ساتلل بحي نأو ىدنلا لذبو «ىذألا فكو ءهحولا ةقالط وهو «فورعملا انه

 هب
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاحعملا بانک
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 نسح ام» :ل هللا لوسر لاق :لاق ‹تارفلا يأ نب ركب نع “7

 .«رانلا همعطتف هقلخو لجر قلخ هللا

 ادبع بحأ اذإ كك هللا نإ :لاق ءريمع نب كلملا دبع نع -۷

 مكبحأ نإ» :لاق ي هللا لوسر نأ ؛ بل ينشخلا ةبلعت يأ نع -۸

 مكئواسم ينم مكدعبأو يلإ مكضغبأ نإو ءاقالخأ مكنساحأ يلإ مكبرقأو هللا ىلإ

 . «نوقهيفتملا نوقدشعملا نوراثرشلا ءاقالخأ

 ې
 لدعلاو «ةلداجا يف قفرلاو «ةلماعملا يف فاصنإلا هنأب هل ضعبلا ريسفتل عجار اذهو هسفنل

 ام مإلاو .ةديمحلا لاصخلا نم كلذ ريغ ىلإ رسيلاو رسعلا يف ناسحإلاو «ماكحألا يف

 ؛هيلإ نئمطي ملو «هرون جزاع ملو «بلقلا يف ددرتو سفنلا يف جلتحخا يأ :ردصلا يف كاح

 كاتفأ نإو .هبح مهعبط يف زكرو هيلإ نوكسلاو حلا ىلإ ليملا ىلع هدابع رطف هللا نأل

 هيلع درو اذإف «دقتي ارون نمؤملا بلق ىلع نأل كلذو ؛ةصحر كل اولعحج يأ :سانلا

 لطابلا هيلع درو اذإو «شهو بلقلا نأمطاف ؛ افلتئاو اجزتماف بلقلا رونو وه ىقتلا قحا

 ۲۸٤/۳. ضیفلا .بلقلا برطضاف ؛هحزامب ملو بلقلا رون رفن

 بعشلا ين يقهيبلاو ۸١/١ لماكلا ق يدع نباو ۳۷/۷ طسوألا يف يناربطلا هجرحأ )١(

 نع ۳۳۹/۲ يدع نباو سنا نع ۲۲۹/۳ خیراتلا يف بیطخلاو «ةريره يبأ نع ٦/۲٤۹

 اهلكو ...قرط ةدع نم درو :يوانملا لاق ةشئاع نع باقلألا يف يزاريشلاو رمع نبا

 لاقو .نسح وأ فيعض امإ ثيدحلا :قارع نبا لاق .اهرثكتو اهددعتب ىوقت نكل ةفيعض

 .عوضوم سيلو فيعض وهف ءانسح نكي م اذإ ثيدحلا :يناكوشلا

 «مالكلا ريثكلا وه :راثرشلاو .۷۷ :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)

 وهو «قهفلا نم ذوخأم مههاوفأ هب نوحتفيو مالكلا يف نوعسوتي نيذلا مه :نوقهيفتملاو

 ليقو «زارتحاو طايتحا ريغ نم مالكلا يف نوعسوتملا :نوقدشتملاو «عاستالاو ءالتمالا
 هس
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 سانلا ةارادم ةلاسر تا رشاعملا بانک
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 ؟قلخلا نسح نع ىعشلا لس :لاق «بويأ نب لاله نع -۹

 .كلذك يبعشلا ناكو :لاله لاق .نسحلا رشبلاو ةيطعلاو ةلذبلا :لاق

 مركلا :لاق قلخلا نسح نع رسحلا لس :لاق «نسح نع -۰

r. 

 .مهيلعو مهب هقدش يولي «سانلاب ءىزهتسملا :قدشتملاب دارا
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 سانلا ةارادم ةلاسر ۰ تارشاعملا بانك

 . قلخلا ءوس مذ باب

 ناتلصخر» :بب هللا لوسر لاق :لاق يڪ يردخلا ديعس يبا نع ٩۱-

 "«قلخلا ءوسو لخبلا :نمؤم يف ناعمتجت هل

 مؤشلا» :ل هللا لوسر لاق :لاق هط هللا دبع نب رباح نع -۲

 ٣ (قلخلا ءوس

 مؤشلا» :لک هللا لوسر لاق :تلاق ءان هلا يضر ةشئاع نع ۳

 ٣ (قلخلا ءوس

 .«لسعلا لخلا دسفي امك ناعبإلا دسفيل ءيسلا قلخلا نإر :ةلب هللا لوسر

 ءوس نع لخبلا درفأ :يباطخلا لاق ١۸١. :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا )١(
 ديعب ليخبلا نأل ؛اهعشبأو اهؤوسأأ هنأ ىلع لدي هيلع افوطعم هلعجو هضعب وهو قلحلا

 .سانلا نم ديعب ةنحلا نم ديعب هللا نم
 ٠۸۸. :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
 :قلخلا ءوس .نميلا ضيقن :مؤشلا .۱۸۹ :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر ي هجيرخت رظنا (۳)

 هنا ىلع هب هبن :بحر نبا لاق هنم دلوتی هنا وا هلکاشیو مؤشلا بسانی ام هيف دحوي يأ

 موؤشم وهف هيلع طخس نمو برلا طخست اهنإف اياطخلا لبق نم ناك ام الإ مؤش ال

 ىلع موؤشم قلخلا ءيسو امهيف ديعس هنع يضر نم نأ امك «ةرحآلاو ايندلا يف يقش
 .هريغ ىلعو هسفن

 )٤( :مقرب لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠۸٤.

fo 



 بنذ نم ام» ا هللا لوسر لاق :لاق ‹«نارهم نب لوميم نع - 0

 يف عقو الإ بنذ نم جرخي ال هبحاص نأ كلذو ؛قلخلا ءوس نم هللا دنع مظع ا

OD 
 (بند .

 مرم نب ىسيع نأ ينغلب :لاق «نيصح نب زيزعلا دبع نع -1

 نمو «هلاج بهذ هبذک رثک نمو «هسفن بذع هقلح ءاس نم :لاق ةا

 .هندب مقس همه رثک نمو «هتمارک تطقس لاحرلا '"یحال

 .۱۸۳ :مقر لومخلاو عضاوتلا ةلاسر يق هجيرخت رظنا (۱)

 .همتاش :ةاحالم لحرلا ىحال (۲)
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 سانلا ةارادم ةلاسر

 مالكلا بيطو بناجلا نيلب ةارادملا باب

 له» :كل هللا لوسر لاق :لاق هلظ دوعسم نب هللا دبع نع ۷

 بيرق لهس نیل نیه لک ؟رانلا هيلع مرحت نم نوردت

 . (ةقدص ةبيطلا ةملكلا» :لاق يبلا نع هظ ةريره يأ نع -4/

 ةنجلا يف» :يئ هللا لوسر لاق :لاق هه كلام نب سنأ نع -۹

 "مالكلا باطأو ءماعطلا معطأ نم هللا اهدعأ ءاهنطاب نم اهرهاظ یری فرغ

 ءيشب ينربخأ ل يبل تلق :لاق ههظ ئناه نب حبرش نع - ۰
 “٠ ماعطلا لذبو مالكلا نسحب كيلع» :لاق ؟ةنلا يل بحوي

0 )0( 
 ”تقدص لجرلا اهب ماكتب ةيط ةملكإ :لاق -ثيل كش

 رانلا اوقتا» : هللا لوسر لاق :لاق هل و متاح نب يدع نع - ٧۲

 يف يناربطلاو هنسحو ٠٠٤/٠ يذمرتلاو ٠٠١/١ دمحأو ٥۹٦/۲ دهزلا يف دانه هجرحا (۱)

 ۲۱٣/۲. نابح نبا هححصو ۴۸/٦ طس وألا

 .1۹۹/۲ ملسمو ٠۰٥۹/۳ يراخبلا هجرحأ «حیحص ثیدح (۲)
 ٠٠١. :مقر تمصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۳)

 )٤( :مقر تمصلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠٠۲.

 ميلس يأ نب تيلو ٠١/١١ ريبکلا يف يناربطلاو ۳۸٠/١( رصتحملا) رازبلا هجرحأ )١(
 .فيعض
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 سالا ةارادم هل لاسر تارشاحملا تانک ۳

 .ةبيط ةملكف ةرت تشب نكي م نإف «ةرمت قشب ولو
 ماعطلا ماعطإ ةنجلا نم مكنكمي :لاق «ردكنملا نبا نع - ۳

 نم ينيلوي يسوحا :ريبح بج نب ديعسل تلق :لاق «نانس يبا نع - ۰٤

 وحن نع هظ د سابع نیا تلأس :ديعس لاقف ؟هيلع هدرأفأ يلع ملسيو هسفن

 .هيلع تددرل اريخ نوعرف يل لاق ول :لاقف «كلذ نم

 ددراف هللا قلح نم كيلع ملس نم :لاق هل سابع نبا نع ٠-

 ةَ مح اذ و :لوقي ك هلا ناب كلذ ؛ایسوج ناک نإو هيلع

 .[(.٠:هسل]  احوذُر أ اهم سحاب ويحق

 ١- اًح ساتل اولوقو ط :كك هلوق يف ءاطع نع  4]لبترة٠٣[

 .هريغو كرشملا «مهلك سانلل :لاق

 «يبأ دنع بيبط ينارصن سطع :لاق «ةورع نب ماشه نع - ۷

 ىلع هللا ةمحر :يبأ لاق .ينارصن هنإ :هل ليقف !هللا كمحر :هل لاقف

 .نيملاعلا

 :ربلا باصأ هيف نك نم ثالث :لاق «هبنم نب بهو نع-۸

 .مالكلا بيطو ء«ىذألا ىلع ربصلاو «سفنلا ةواخس

 .Vv ملسمو o1/۲ يراخبلا هجرخأ ‹«حیخص ثیدح (۱)

-\YTEA- 



 سانلا دادم لاسر تارشاعملا بانک
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 .نيل مالو قيلط هجو :نيه ءيش ربلا :لاق هڪ رمع نبا نع -۱ ۹

 :ءامكحلا ضعب لاق :لاق «يشرقلا دمحم نب هللا ديبع نع ٠-

 حناوجلا يف ةنكتسملا نئاغضلا لسغي نيللا مالكلا 0. 5 0

 ملسم يبأ ىلإ لحر اكش :لاق «ريبح نب نمحرلا دبع نع ١١-

 سانلا دقانت نإ :ملسم وبأ هل لاقف ءىذألا نم سانلا نم ىقلي ام ينالوخلا

 امف :لاق .كوكردي مهنم رفت نإو ‹«كوكرتي ال مهكر تت نِإو ‹كودقاني

 ءيش ال نم ايش ذحخو «كرقف مويل كضرع به :لاق ؟عنصأ

 .-ايندلا نعي-

 ؟جحلا رب ام :4 يبلا لقس : لاق ہ هلا دبع نب رباح ن ع - ۲

 “"ماعطلا ماعطإو مالكلا بیط» :لاق

 .هردص يل اهلمح يتلا داقحألا ج رخت نيللا مالكلاب يأ ردصلا يلي امن ءاضعألا :حناوحلا )١(

 ۳۲۹/۱ دیم نب دبعو ددسمو ۱ يسلايطلا دواد وبأ هجرحأ :يريصوبلا لاق (۲)

 مكاحلاو هحيحص يق ةعزح نباو ۳٠۲/١ طسوألا يف يناريطلاو ٠۲٠/۳ لبنح نب دمحأو

 ٤٤۰/۳. يقهیبلاو هححصو ١
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانک

 مهل ةارادملاو مهرش ءاقتا سانلا نم رذحلا باب

 اوسرتحا» :4 هللا لوسر لاق :لاق 4ظ ذ كلام نب سن نع - ۳

 “(نظلا ءوسب سانلا نم

 ءوس مزحلا نم نإ» :ل هللا لوسر لاق :لاق «نسحلا نع ٤-
 .(«سانلاب نظلا

 وهو ديلولا نب ةيقب هيفو ۱۸۹/١ طسوألا ين يناربطلا هاور :۸۹/۸ عمجملا يف يمثيملا لاق (۱)
 حتفلا يق ظفاحلا لاق ٤٠١١/١ لماكلا يف يدع نبا هجرخأ امك .تاقث هلاجر ةيقبو سلدم
 نبا فرطم نع هجرخأو .ددسم هجر يعباتلا فرطم لوق نم حصو ناتلع هيف : ه۰
 ٠۲۹/۱۰ یربکلا يف يقهيبلاو ۲٠١/۲ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲١۲/١ دهزلا يف مصاع يأ

 نبا هجرحأو .ةعبتم ةنس هلاثمأ نم رذحلاو ءاعوفرم كلام نب سنأ نع كلذ ىوريو :لاقو
 ةلزعلا يف يباطخلا هجرحأ رمع لوق نم دروو «نسحلا لوق نم ۱۷۷/۷ تاقبطلا يف دعس

 هجو نم سنأ نع درو هنكل ۲٠۲/١: يوادملا يف يرامغلا لاق «ناهبصأ رابخأ ين ميعن وبأو
 لوق نم سيل هنأ ىلع لدي ام كلذو ؛نيتلعلا نم يرب دنسب هدئاوف يف مامت هجرحخأ «رحآ
 قرط هداريإ دعب- ۲۳ دصاقملا يف يواخسلا لاق .ءاملعلا نيب لوادتم لوقنم لب فرطم

 :ريبكلا ف يطويسلا لاق كلذلو :تلق .ضعبب ىوقتي اهضعبو «ةفيعض اهلكو -ثيدحلا
 لكب اوقنت ال دارأ :ليقو «مهب نظلا ءاسأ نم ظفحت سانلا نم اوظفحت :ثيدحلا عمو .نسح
 هتريرس نسح ققحت نميف هنأل ؛نظلاو مكايإ :ريح اذه ضراعي الو .مكل ملسأ هنإف ؛دحأ

 ينو «هفالحخ هفالخو نظلا ءوس هعم لمعتسي ءوس ةنيرق هيلع ترهظ نميف لوألاو «هتنامأو
 لب ودع نم هل دب ال ناسنإ لك نإف «ةنطفلا لامعتسا ىلإ ةراشإو لفغتلا نم ريذحت هراعشإ
 ودع نم هلدب ال دوحوم لك ةلاح هذه :نيفراعلا ضعب لاق مهنم هرذح ذخأي ءادعأ

 ل أونا يذلا اهيأَي» ىلاعت هللا لاق ءقلخلاو حلا ين ةيراس ةلاح هذه لب قيدصو

 ديبعلا لاح فيكف هؤادعأ مهو هديبع مهف [٠:حلا]  ء يلوا مڪو دعو یّودعأوذختت

 .!؟دقاحتلاو دساحتلاو ضغابتلاو سفانتلا نم مهيف اع. ضعب عم مهضعب

 لاق :مزحلا .۱۷۷/۷ دعس نبال تاقبطلا يف هوحن درو «فيعض وهو لسرم هدانسإ ()
 س
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 سانلا ةارادم ةلاسر ` تارشاعملا بانك

 :للك هللا لوسر لاق :لاق «يدزألا ذئاع نب نمحرلا دبع نع - ٠

 ۲ سانلا مهتت نأ مزحلا نم نإ »

 لاق لَ هللا لوسر نأ ا ةرمضو سوح ا يا نع ¬ ۱٦

 "«يدعب ادحأ ننمأت ال) :هلط حارجلا نب ةديبع يال

 هرومأ ناسنإلا طبض :يبيطلا لاقو .هتاوف نم رذحلاو هناقتإو رمألا طبض وه :يرشخزلا

 مزحلاو «ملسأ هنإف ؛دحأ لكب اوقثت ال ينعي هرش فاخي نمم :نظلا ءوس .ةيقتلاب هذخحأو

 لك يف مزحلا بناج حجري ىهنلاو ىجحلا يوذو :اولاق «رذحلا يف يأرلا ةدوح ةمازجحلاو

 نيفراعلا ةدعاق ساسأ مظعم هيلعو «هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح عقو نم نأل ؛ءيش

 ىوس مزحلل نكي مل ولو :يبيطلا لاق «بورحلا دئاكم مظعمو ةرامألا سفنلل مهتلماعم يف

 فاخڪ هنأ همزح نم غلب ينعي «ىفكل [٣.إ 4 بْبْعْلاب نْمخرلا ىش رم :ىلاعت هلوق

 .!؟ةيراهقلاب فصو نم هتيشخ فيكف ءادحج ةمحرلا عساو وه نم

 باهشلا يف يعاضقلاو ١٤١/١ ليسارملا يف متاح يبأ نبا هجرحخأ «فيعض لسرم هدانسإ )١(

۱ 

 يأ ثيدح نم ۱۲١/١ رداونلا يل يذمرتلا ميكحلا هجرحأ «فيعض وهو سرم هدانسإ (۲)
 ةقفشو ءءابالا فطع هل مهعزفمو قلخلا نمأم ناك لَ هنأ كلذ رسو :لاقو «ةديبع

 هيلع ريزع ط :لاقف «ةداهش مظعأ هليزنت يف هل هللا دهشو «تادلاولا ةمحرو «تاهمألا

 هلل ةحيصنلاو ةمحرلاو ةفأرلاب يشح دق [٠٠«رن] 4 نرينمّرُملاب مُكّيلع ر رصیرح ہتنعام

 هسفن لذب هدنع رغصو هنيع يف اهيف ام ايندلا تقدف هللا رونب هبلق رانتساو هقلح يف ىلاعت

 ااف ؛انامآ ناکو همحر ناکو اٹایغ ناکو اتمام ناکو اعزفم ناف هلا بنج ین هلل

 رقعَتساو هللا او رفعتساف دل اوٌءاَج موسمن ارمل ذا ہهتاولو ۾ :هلیزات يف زا لاقف عرفما

 لضام] :هلوق نمأملا يقو [«هد] 4 ج ` امير ابو هَل اوج وسلا مهل

 هلوق ثايغلا ينو [م-«مسسنإ 4 (ج) تعول نع وطني امو : فوغ انو دکب
 ةمحرلا يو [٠.ءدرس لإ 4 اهم مُكذَقنأف رال م ةر اَ ىلع هنو ط :لاعت

 هلوق نامألا يقو [٠.ء:ءاينالإ 4 ج چ ) تبلل ةَمحَر 9إ كَتلَسَرَأ آمو و :ىلاعت هلوق
 س
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانک

 «ىنج تاذ ةرجشك سانلا ناك :لاق 4 ةمامأ يبأ نع -۷

 .كوش تاذ ةرجشك اودوعي نأ كشويو

 ينيمري ال هيف حبصأ موي نم ام :لاق هه ءادردلا يبأ نع -۸

 .ةمعن يلع هلل اهتددع الإ ةيهادب هيف سانلا

 :لط تباث نب ناسح لاقو :لاق

 كلذ بسح ام يردت ال «ةمعنو هللا نم ةمارك ؛كلامو كلهأو كسفن

 .هنم دب ال ام كبيصي یتح

 یرت ام لک رعب عیتت ال ايب اب :لاق ہک د ءادردلا يأ نع ٠-

 ؛هبرشم يف وأ همعطم يف الإ هيلع هللا ةمعن فرعي ال نمو «هظيغ فشي
 .هل ايند الف ايندلا نم اينغ نکي م نمو «هباذع رضحو «هلمع لق دقف

 فوطن نحنو يروثلا نايفس يل لاق :لاق «فافخلا ءاطع نع ١-

 ېک

 اذه يلي لوسرلا دعب دحأل سيلو [٠:دفا] 4 ةهيف َتنأَو مهَبَدعيل هللا نا امو $ :ىلاعت
 كنمأك يأ «يدعب دحأ ىلع ننمأت ال :لاق كلذلف انيمأ وأ اقوراف وأ ناك اقيدص ماقملا
 .مالسلا مهيلع لسرلا ةمصع هدعب نم سيلف « يلع
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 دم ةئاسر

IES OSTEO SENOS E O O AL CT O OE O O O OO 

 .!ينرذحاف انأو ‹«سانلا رذحا !ءاطع ای :لاقف ٩ قزجح برضو ‹تيبلاب

 !ءاطع اي :نايفس يل لاق :لاق «فافخلا ملسم نب ءاطع نع - ۲

 ةضماح :لاقف «ةنامر يق الجر تفلاح ولف «ينرذحاف انأو «سانلا رذحا

 .!يمدب طيش نأ تیشخل ؛ةضماح :تلقو «ةولح :لاق وأ «ةولح :تلقو

 نايفس يديب ذحُأ :لاق «لهلهملا بأ ةقدص نب ديعس نع ۴٣-

 مث ىكبف «سانلا قيرط نع ةيحان لزتعاف "نابحا ىلإ ينحرحأف «يروثلا
 ىنمتي مويلا يلقف «تولا هرکأ مويلا لبق تنك دق !لهلهملا ابأ اي :لاق

 ةرشع ضرق يق هيلإ تعزف ول ادحأ ةفوكلاب مويلا ملعأ ام هللاو :لاق مغ

 نایفس ينضرقتسا :لوقيو ؛“ءيجڃو بهذي تح ءاهمتك مث نضرقأ مهارد

 سانلا نم رف :يئاطلا دواد يل لاق :لاق «دمحم نب ركب نع-٤

 .سانلا اوقتاو « هللا اوقتا :لاق هه باطلا نب رمع نع ٥-

 .رازإلا دش عضوم )١(

 .بهذ :همد طاش (۲)

 ' .ةربقملا (۳)
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 ىلإ تلحخدل ؛ساوسولا ةفاخم الول :لاق 4ظ سابع نبا نع -

 .!؟سانلا الإ سانلا دسفي لهو «اهب سينأ ال دالب

 مل :هل ليقف «تيبلا يق سلجي سواط ناک :لاق «نایفس نع - ۷

 .سانلا داسفو «ةمئألا ”فيح :لاق ؟تيبلا يف سلحجت

 نع اسواط لحجر لأس :لاق « يناعنصلا ريبزلا نب نامعنلا نع -۸

 .!سانلا هللا حبق :هل لاقف ؟اذكو اذك هيف نولوقي سانلا نإ :لاقف «ءيش

 :ناكا دواد ىلإ كبك هللا ىحوأ :لاق «زامج نب مثيملا نع -۹

 .كفاخي ال نم فاحأ !بر اي معن :لاق ؟يريغ ادحأ فاخت !دواد اي

 فاكألا ديح نب صفح تعم :لاق «سامش نب ميهاربإ نع -۰

 .كمودقب ورم له ملكت دق :لاق .ريخب :تلق ؟تنأ فيك :يل لاقو

 نم :يل لاق مث .ميهاربإ مدق :لاقف دحاو ريغ ينعاح :لاق .يردأ ال :تلق

 ال هذه لثم ةنيدم ينيب لحر :لاق .يردأ ال :تلق ؟ورم ةنيدم ىنب

 اذهب رتغت ال ؟میهاربإ نوکی نم ؟صفح نوکی نم ادغف ؟اهانب نم يردت

 يل رتس يل اخأ تدحو امف ةنس نوسمخ ذم سانلا تبرح :لاق مث .لوقلا

 تس الو ؛هتطق ا یلص الو نیو يی امی اینڈ يل رغ الو ؛ةروع
 ذختأ :لوقت تحبصأ املك «ريبك قمح ءالؤهب لاغتشالاف «بضغ اذإ

 .ملظلاو روجلاو مكحلا يت ليملا ()
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 سانلا ةا ارادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 ؟ةوعد يأ ؟ميلست يأ ؟ةيده يأ :كنع هيضري ام رظنق م ءاقیدص مويلا

 .!لوغشم ادبأ تنأف

 رئارسلاو «ةظوفحم ليواقألا :لاق «بيبح يبأ نب ديزي نع ۴١-

 نيصوقنم سانلا حبصأ دقو «ةنيهر تبسك اع سفن لكو

 ‹«بئاغ مهعمتسمو ٩ ءان مهلئاقف هللا مصع نم الإ نيضوحام

 اضرلا ىندأ هدري ايأر مهلضفأ داكي «فلكتم مهبيحمو «تنعتم مهلئاسو

 .!ةملكلا هيلحتستو ةظحللا هأكنت ادوع مهبلصأ داكيو «طحخسلا ىندأو

 ماقملا ق يروثلا نايفس ترشتسا :لاق «فضسوي نب دمحم نع -۲

 كمزع حص نإ نكلو «ةنتف دالب اهنأل ؛كلذ كل ىرأ ال :لاقف ماشلاب

 مهرمأ تيصقتسا اذإف «قيدص ةئام دفتسا غ «لحاوسلا ضعبب كيلعف

 يف نكي م هنأ ملعاو «كش يف دحاولا نم نكو «نيعستو ةعست حرطاف

 هلتقف رحآلا ىلع اهدحأ بضغ -مدآ يدلو- نيريزو الإ ضرألا

 اذإ ةنس نيرشع ذنم قيفر بلط يق انا :لاقا ‹ليضفلا نع ٣۳-

 .ةربتخم يأ )١(

 يأ :ةراعن ةأرماو ‹حايصلا رعنا «توصلا نم وهو ةنوشخب توصو حاص يأ رعت )١(

 .ةشحاف ةباخص
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 سانلا ةارادص ةلاس تارشاعملا باتک

 .مهيف تدهز مهب ينم ةفرعم
 .!يبويع بلط الإ ادحأ تبحص ام :لاق ‹رعسم نع ٤“

 .مهاءار مهاراد نمو «مهاراد

 ل يبلا ىلإ ثيدحلا عفر هلظ يدعاسلا دعس نب لهس نع -1

 هلعج نمل ىبوطف «لاجرلا اهحيتافم ءرشلاو ريخلا نئازخ كلك هللا دنع» :لاق

 .«ريخلل اقالغم رشلل احاتفم هلعج نمل ليوو !رشلل اقالغم ريخلل احاتفم

 يأ نباو ۱۸۹/١ ریبکلا ف يناربطلاو ٥۲۱/۱۳ ىلعي وبأو ۸۷/۱ ةحام نبا هحرحأ (۱)
 نباو ۲۷۷/١ يسلايطلا هحرحخأ سنأ ثيدح نم دهاش هلو ۱۲۸/١ ةنسلا يف مصاع
 ثيدحلاو :ينابلألا لاق .فيعض لسرم دهاشو ٠٠٥١/١ بعشلا يف يقهيبلاو ۸۷/١ ةحام

 اذإف ءهطخس رشلاو هللا ةاضرم ريخلاف :ميكحلا لاق .هللا ءاش نإ نسح هقرط عومحجحت

 نإو «هتيؤرب ريخلا ركذ يئر نإف «ريخلل احاتفم هلعجي نأ هاضر ةمالعف دبع نع هللا يضر
 يف بلقتي هنأل ؛ةرهاظ تام هللا نم هيلعو «ريخب قطني قطن نإو «هعم ريخلا رضح رضح
 امبسح ريخلا حاتفم وهف ءاريخ رمضيو «ريح يل ركفيو «ريخب قطنيو «ريخلا لمعب ءريخلا
 ‹«رشب قطنيو ءارش لمعيو «رش يف بلقتي رخآلاو «هبحص نم لكل ريخلا ببسو «رضح
 .ءاد يناثلاو ءاود لوألا ةبحصف «كلذل رشلا حاتفم وهف ءارش رمضيو
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 سانلا ةا رادم ةلاسر تا رشاعملا باتک

 هلهأو رشلا لازتعا باب

 ةراشمو مكايإ» : هللا لوسر لاق :لاق 4ط سابع نبا نع -۷

 .بهذت ينعي نفدت 9 '(ةروعلا رهظتو ‹ةرغلا نفدت اهناف ‹سانلا

 اذإ !ينب اي :ط هڪ يبا يل لاق :لاق ءءادردلا يبا نب لالب نع -۸

 .هلهأو هعدف رشلا تيأر

 يضر نيسحلا نا يع ني نسا بنګ :لاق وع نيا نع 1

 ام لاملا ريح نإ :هلط نيسحلا لاقف ءءارعشلا ءاطعإ هيلع بيعي امهنع هللا

 .ضرعلا هب يقو

 اميك رشلا لزتعا !ينب يأ :هنبال نامقل لاق :لاق «ةداتق نع - ٠

 .قلخ رشلل رشلا نإف ؛كلزتعي

 رشلا :لاق نم بذك :هنبال لاق نامقل نأ ؛ملسأ نب ديز نع ٤۱ ١-

 ئفطت له رظنيل مث «ران دنع اران دقويلف اقداص ناك نإف ؟رشلا ىفطي

 .رانلا ءاملا ئىفطي امك رشلا ءيفطي ريخلا نإف الأ ؟ىرحألا امهادحإ

 بويع ركذت نأ تدرُا اذإ :لاق هلت ظ سابع نبا نع- ۲

 .كسفن بويع رک ذاف «كبحاص

 نسحلا :ةرغلا نفدت اهنإف .ةمصاحملا :ةراشملا ٠. :مقرب فارشإلا ةلاسر يف هججرخت رظنا )١(

 .ةرغ وهف هتميق عفترت ءيش لكو سرفلا ةرغب ههبش «حلاصلا لمعلاو
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 سانلا ةا رادمةل ةلاسر تارشاحملا باتك

 بويعل غ رفت ادحأ بسحأ ام :لاق «هّللا دبع نب نوع نع - ۳
 .هسفن نع اهلفغ ةلفغ نم الإ ؛سانلا

 الكوم لحرلا متيأر اذإ :لاق «ينزملا هللا دبع نب ركب نع ٤-

 .هب ركم دق هنأ اوملعاف ؛هبنذل سان «سانلا بونذب

 ؛ ربکتسم وهف هریغ نم ریح هنأ یار نم :لاق «مزاح يبا نع - ٥

 .ارابكتسا كلذ ناكف «هنم ريح انأ :لاق سيلبإ نأ كلذو

 مكنساحأ هللا ىلإ مكبحأ» :لاق للي يبلا نع ظ ةريره يبأ نع - ١

 نوؤاشملا هللا ىلإ مكضغبأو .نوفلأيو نوفلؤي نيذلا ءافانكأ نوؤطوملا ءاقالخأ

 .(تارثعلا ءآربلا لهأل نوسمعلملا .ناوخإلا نيب نوقرغملا «ةميمنلاب

 )١( :مقر ةبيغلا مذ ةلاسر يف هجيرخت رظنا ۷¥
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 سانلا نيب حالصإلا باب

 اب ای» :4 هللا لوسر لاق :لاق هبل > يراصنألا بويأ يأ نع - ۷

 لوسر اي ىلب :تلق :لاق «اهعضوم هللا ىضري ةقدص ىلع كلدأ الأ !بويأ

 اذإ مهنيب براقتو ءاودسافت اذإ سانلا نيب تاذ حلص يف ىعست» :لاق !هللا

 .(اودعابت

 مكر بخأ الأ» : هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع - ۸
 حالصإ» :لاق ! هللا لوسر اي ىلب :اولاق (؟ةقدصلاو ةالصلا نم ریثک نم ریخب

 ."(نيبلا تاذ

 اهدحأو ةفيعض اهديناسأ اهلكو قرط ةثالث نم هقاسو ٠٠ بيغرتلا ف يناهبصألا هحرحأ )١(

 يف يقهيبلاو ۸١/١ يسلايطلاو ٠٠١/١ ديمح نب دبع هجرحأو دانسإلا حيحص لسرم

 رخآ قيرط نم ۱۳۸/٤ يناربطلا هجرحأو ةفيعض رحآ قيرط نم ٤4۹٠/۷ بعشلا
 عومحع. لقألا ىلع نسحلا ةبترم ىلإ يقتري يدنع ثيدحلاو :ينابلألا خيشلا لاق .فيعض

 سنأ ثيدح نم يور دقو :تلق .حيحصلا لسرملا كلذ اهيفو اميس ال «قرطلا هذه

 ريبكلا يف يناربطلا هجرحأ ةمامأ يبأ قيرط نمو ٠٠١/١( ريثك نبا ريسفت) رازبلا هجرحأ

 .اضيأ ةلولعم يهو ۸

 :لاق ءادردلا يبأ نع اعوفرم ءاحو ۲٠٠/١ دهزلا يق كرابملا نبا هحرحأ «لسرم هدانسإ (۲)

 ىلب :اولاق .ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا ةجرد نم لضفأب مك ربخأ الأ :ٍلي هللا لوسر لاق

 وبأو ٠٤٤/٦ دمحأ هحرحأ .ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسف نإف «نيبلا تاذ حالص :لاق

 :نيبلا تاذ حالصإ ٤۸4/۱١ نابح نباو هححصو ۳۳۱/٤۲ يذمرتلاو ۲٤۰/٤ دواد

 ةرئاثلا ناكسإو ةنتفلا ةلازإو موقلا نيب داسفلا حالصإ ينعي :ةقرفلاو ءاضغبلاو ةوادعلا يأ

 ةقدصو ةالص نم لضفأ اهعفن مومع ثيح نم يهو ابلاغ سوفنلا ءايحإ مزلتسملا ةرئانلا
 ك
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 سانلا ةارادم ةلاس تارشاعملا باتک

 ةقدصلا نم ريخب مكريحأ الأ :لاق ف ءادردلا يبأ نع - ۹

 .ةقلاحلا يه اهنإف «ةضغبلاو مكايإو «نيبلا تاذ حالصإ ؟مايصلاو

 تاد أوُحلَصأَو هلا اوقتاف طظ :هلوق يف هه سابع نبا نع ٠-

 اوحلصيو اوقتي نأ نينمؤملا ىلع هللا نم جرحت اذه :لاق ٠ :لشال] 4 منيب

 .مهنيب تاذ

 وهف موق نيب حلصأ نم :لاق «يظرقلا بعك نب دمحم نع ١-
 .هللا ليبس يق دهاجلاك

a. 

 مهنيب حلصيل الام لحجر لمحتف ةنتف نيتفئاط نيب تناك ول ام كلذ نمو «رصاق امهعفن

 اذإ نيملسملا رمأ لب بغر دق هللا ناك اذإو :يبرعلا نبا لاق .كلذل ريسايملا نم ذحأ وأ

 .ةقدص نم هب مظعأف نيملسملا نم نيرحاهتملا نيب حلصلا ىرحأف ملسلا ىلإ رافكلا حنج
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانك

 اهايإ هترشاحم نسحو هتجوز لجرلا ةارادم باب

 ناك فيك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :تلاق «ةرمع نع - ١۲

 هنأ ريغ «مکلاحر نم لحر ناک :تلاق ؟هئاسنب الح اذإ ی هللا لوسر

 .'اماسب اكاحض ناكو ءاقلخ سانلا نسحأو «سانلا مركأ نم ناك

 . "سفن هبيطأو ءانس سانلا

 ٤- هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع 4:

 .«يلهأل مک ريخ انأو «هلهأل مکر یخ مک ریخ)

 يلع قدي ي يبلا ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع - ٠١

 نم ينملكيف «هعرق عفتري تح «ليللا نم ةأده دعب ىتليل ريغ ىف بابلا

 حتفأف «نیعمست د تنک نِإ يل نيحتفت نأ كيلع تمزع» :لوقي «بابلا ريص

 يأ كحاوزأ ملعي نأ تدرأ :لوقأف «؟يحتفت نأ كعنم ام» :لوقيف «هل

 (٤) س
 . !تئحج ةعاس

 ٠۹۰. :مقر قالحألا مراکم ةلاسر ف هجيرخت رظنا (۱)

 ٥٩. :مقرب مدقت (۲)

 بعشلا يف يقهيبلاو ۱۳۸/۷ ةيلحلا يت ميعن وبأو ٠٠۳/١ يذمرتلاو ٠١۹/۲ يمرادلا هجرحأ (۳)
 . ٤۸٤/٩ نابح نبا هححصو .حیحص بیرغ نسح ثیدح اذه :يذمرتلا لاق ۷

 يسرنلا هللا ديبع نب دمحأ ٢ :  ريسلا ف يبهذلا لاق .تاقث هلاحرو ديح هدانسإ )٤(
 ب
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 هللا لوسر عم تحرخ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠١-

 ينارهظ نيب ءارفصلا دنع ليثألاب انك اذإ تح «ةرحآلا ردب ةوزغ يت 5
 اذإ كانه انأ انيبف «قيرطلا نع تبكنو «قحاح ضعبل تفرصنا «كارألا

 .عجطضا مث «يريعب يلإ خانأ تح ىتأ ب هللا لوسر اذإف برضي بکار
 قح يلاعت» :لاق ؟بكر ا :تلق «تشح مث «يتحاح نم تغرفف :تلاق

 يمرأف :تلاق «يكر ات ريغ هنأ كلذ لاق نيح تفرع :تلاق («كقباسأ

 «يهجو يٿ رظنف :تلاق .طخلا اذه ىلع موقن لاعت :تلق مث «يلحرب

 :تلق :تلاق .طخلا كلذ ىلع انمقف :تلاق !هديب راشأو «بجع هنأكف
 هذه)» :لاقف «يدي نیب جرخو «ينقبسف ءانحرخف «يهذا» :لاق ؟بهذأ
 ىتأ هنأ تركذ مث :تلاق ؟زاحلا يذ موي ام تركذف :تلاق «زاجا يذ مويب

 بهذف ‹ هتعنمف ‹هينلأسف «ءىش يدي ف ناکو «يبأ يغتبي ةيراج انأو

 .تيبلا تلحدو «هتقبسف يرثأ يف جرخف «تررفف «هاطاعتي

 .-بعللا ينعي- "تانبلاب اهنبعالي يراوحلاب اهيلإ برسي وأ
 کک

 يناتأ :تلاق «ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع رضاح انثدح صاوخلا حب انندح
 هل تحتفف تجرح مث قدلا تعمسف قدف اعجض ينم بلطي يموي ريغ ين ب هللا لوسر
 يِ ينتيتأ كنأ ءاسنلا ملعي نأ تببحأ يننكلو ىلب :تلق .قدلا نيعمست تنك ام :لاقف

 .ةجرت ىلع هل فقأ ل صاوخلا ىحيو .يموي ريغ
 .0۳ :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 ۱۸۹۱/٤. ملسمو ۲۲۷/۰ يراخبلا هجرخأ «حیحص ثيدح (۲)
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانك
7 

 تءاج اهنع هللا يضر ةملس ما نأ ؛يجانلا لكو تملا يبأ نع -۸

 ةرزتؤم ةشئاع تءاجف «ماعط اهيف ةفحصب ةشئاع موي ب هللا لوسر

 لوسر عمجف «نيتقلف اهتقلفف «ةفحصلا اهب تبرضف «رهف اهعم ءاسكب

 تراغ اولك «مكمأ تراغ اولك» :لوقيو هديب ماعطلا عم نيتقلفلا ب هللا

 ذحأ مث ءاولكأف ءاهتفحص يق هب تءاج ةشئاع ماعط رضح املف «مكمأ

 ةملس مآ ةفحص ثعبو «ةملس مأ ىلإ اهب ثعبف اهتفحص ب هللا لوسر

 ( .امهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ
 تنب ةدوس ىلع تلحد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع +۹

 تعنص دقو ءاهنيبو ينيب يل هللا لوسرو تسلحجف ءاهنع هللا يضر ةعمز

 هللاو :تلقف .اهتقئاذب انأ ام :تلاقف .يلك :تلقف «اهب تعجف «ةريرح

 تلوانتف !اهتقئاذب انأ ام :تلاقف !كهحوب اهنم نحطلأل وأ اهنم نيلكأتل

 ينيب وهو كحضي ُب هللا لوسر لعجف ءاههجوب تحسمف «ائيش اهنم

 15 هللا لوسر لعجف «يهجو هب حسمتل اقيش اهنم تلوانتف ءاهنيبو

 ءايش تذحخأف ‹ينم ديقتستل -كحضي وهو- هتبكر اهنع ضفخب

 !كحضي ل هللا لوسرو «يهجو هب تحسمف

 ٠- هللا لوسر ينكلم امل :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع 4

 )١( :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠٦٦.

 ) )۲:مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠۷١.
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 سانلا ةا رادم ةلاسر تارشاعملا باتک

 .(كلتب هذه» :لاقو «ينقبسف ينقباسف ؟(قابسلا يف كل له !ةشئاع اي»

 لطاب ايندلا وه» : هللا لوسر لاق :لاق يل و ةريره يبأ نع ١-

 .(كلهأ كتبعالمو «كسرف كبيدأتو «كسوقب كلاضتنا :اثالث الإ

 2 يهو همأ نأ ؛فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع -۲

 تعم اهنأ «هتربحأ -اهنع هللا ىضر طيعم يأ نب ةبقع تنب موثلك

 اريخ لوقيو سانلا نيب حلصي يذلا بذاكلا سيل» :لوقي كَ هللا لوسر
 ٩ «اریخ يمنيو

 .اهحوز ةأرملا ثيدحو «هتأرما لحرلا ثيدحو «سانلا نيب حالصإلا :ثالث

 لع هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا یضر ديزي تنب ءامسأ نع -۳

 لجر :لاصخ ثالث الإ مدآ نبا ىلع بتكي بذكلا لك» :لاقف سانلا بطح

 بذک لجرو «امهنیب حلصیل نیأرما نیب بذک لجرو ءاهیضریل هتأرما بذک
 . « ٤

 ٤ («برحلا ةعيدخ يف

 ٠١۹. :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ()

 ٠٥١. :مقر لايعلا ةلاسر يق هجيرخت رظنا (۲)

 .۲۰۱۱/۲ ملسمو ٩٩۸/۲ يراحبلا هحجرحخا «حیحص ثیدح (۳)
 . ٥۷۸ :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا )٤(
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 سالا ةارادم لاسر تارشاحملا بانک

 نم باصأ هنأ طظ بط ةحاور نب هللا دبع نع ‹يعشلا نع ~1 £

 ماق دق هتقفاوف «هتتأ مث ةرفش تذحأف «هتأرما هب تردبف «هل ةيراج

 نأرقتل :تلاق .اعيش تلعف ام :لاق ؟ةحاور نبا اي اهتلعفأ :تلاق ءاهنم

 تبهف «بنح انأو نآرقلا ةءارق ىق تركفف :لاق !اهب كنجعبأل وأ انآرق

 :تلقف ءاهنمآ الو «ةرفش اهدیبو «یریغ ةأرما يهو «كلذ

 عطاس حبصلا نم روهشم قشنا اذإ هباتك ولقي هللا لوسر انیف

 عحجاضملا ع نيرفاكلاب تلقفتسا اذإ هشارف نع هبنج يقاجي تيبي

 عقاو لاق ام نأ تانقوم هب انبولقف ىمعلا دعب ىدهلا انارأ

 لوسر تيتأف .رصبلا تبذكو هللاب تنمآ :تلاقو «نيكسلا تقلأف

 .'!تعنص ام هبجعأو «كحضف «هتربح أف ع هللا

 :لوقي ي هللا لوسر تعم :لاق بلف بدنح نب هرم” نع - ٥

 اهرادف ءاهترسك علضلا ةماقإ تدرأ نإ كنإو «علض نم تقلخ ةأرملا نإ الأ»

 «اھب شعت اھرادف ءاھب شعت

 ‹علضلاك ةأرملا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق هلظ ةريره يأ نع - ۱

 )١( :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠۷٤.

 ) )۲:مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٤۷۳ .
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا بانک

 . جوع اهیفو اهب تعتمتسا اھتک رت نِإو ءاھترسک اھمیقت تبھذ نإ

 :4ع يبلا لأس الجر نأ ؛ههظ هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نع -۷

 ‹ءىستكا اذإ اهوسكيو «معط اذإ اهمعطي نأ» :لاق ؟جوزلا ىلع ةأرملا قح ام

 ."(تيبلا يف الإ رجهي الو «حبقي الو ءهجولا برضي الو

 لع هللا لوسر تيأر ام :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع -۸

 . مداح الو طق ةأرما هديب برض

 وهو يب ىبنلا تعم :لاق هل ةعمز نب هللا دبع نع -۹

 دلج هتأرما مكدحأ دلج مالع» :لاقف ياسنلا رکذو مهظعوف « بطن

 .(!؟هموي لوأ نم اهعجاضي مث .دبعلا

 ‹فعض نم نقلحخ ‹ةروع ءاسللا :لاق بط ن سابع نبا نع -۰

 .توکسلاب نهفعض اورادو ‹«تویبلاب نهتاروع اورتساف

 نإ !سانلا اهيأ» :لاق ليي هللا لوسر نأ ؛4 رمع نبا نع ۷١-

 هللا ةنامأب نهومتذخأ ءاعفن الو ارض نهسفنأل نكلمب ال «ناوع مكدنع ءاسللا

 نمف ‹«قح مكيلع نشو «قح نهيلع مكل هللا ةملكب نهجورف متللحتساو

 ٠١۹۰/۲. ملسمو ۱۹۸۷/۰ يراخبلا هجرحخا «حیحص ثیدح (۱)
 ٤۸٩. :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)

 .۱۸۱ ٤/٤ ملسم هحرخا «حیحص ثیدح (۳)
 ۲۱۹۱/٤. ملسمو ۱۸۸۸/٤ يراخبلا هجرحخا «حیحص ثیدح )٤(
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 سانلا ةارادم ةلاسر تارشاعملا باتك

 كلذ نلعف اذإف «فورعم يف مكنيصعي الو «مكشرف نئطوي الأ نهيلع مكقح

 نهوبرضاف نهومتبرض ناف ‹«نهوبرضت الو ‹«فورعملاب نهتوسكو نهقزر نهلف

 حریم ريغ ابرض

 لوح هل نلف رمع عم فوطأ تنك :لاق بلک ا سابع نبا نع -۲

 :لوقي وهو «ةاهملا لثم ةأرما هقنع ىلع يبارعأ اذإف «ةبعكلا

 الولذالمج هذه ترص

 الوهسلا عبتأ أوم

 اليمت نأ فكلاب اففدعأ

 الوزت وأ طقست نأ رذحأ

 اليزح الئان كاذب وحرأ |

 «يقأرما هذه :لاق ؟كجح امن تنهو دق يتلا هذه نم :رمع هل لاقف

 ةموشم «ةمامق لوكأ «ةماغرم ءاقمحل اهب يعنص نم ىرت ام عم اهنإ هاو

 كلوق اذه ناك اذإ اهب عنصت ام :هلط رمع لاقف .ةماح امه يقبت ام «ةماملا

 .!اهب كنأشف ال امإ :لاق .كرتت الف لايع مأو «كرفت الف ءانسح :لاق ؟اهیف

 . ٤۸۸ :مقرب لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 - ۷ -۔



 سانلا ةارادم ةئلاسر تارشاعملا بانک

 هايإ اهترشاحم نسحو اهجوزل ةأرملا ةارادم باب

 لوسر دنع دوعق نحن امنيب :لاق 4ظ هللا دبع نب رباح نع -۳
 ءاسنلا ةدفاو انأ !هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلاقف «ةأرما هتتأ ذإ لب هللا

 ىاسنلا وبأو لاجرلا وبأ مدآو ءءاسنلا برو لاحرلا بر هللا «كيلإ

 هللا ليبس ق اوجرح اذإ لاجرلاف ءءاستلا ىلإو لاحرلا ىلإ كبك هللا كثعبو
 دق ام رحألا نم مه اوحرح اذإو «نوقزري مهبر دنع ءايحأف اولتقف
 هللا لوسر امض لاقف ؟رحألا نم انل اذامف «سلجنو مهمدخن نحنو ءاوملع

 كانه ام لدعت جوزلا ةعاط نإ :نه لوقو «مالسلا ينم ءاسنلا يئرقأ»

 .''«هلعفت نم نکنم لیلقو

 يف ي ينلا تتأ هل ةمع نع نصح نب نيصح نع ٤-

 جوز تاذأ» :ٍللب هللا لوسر اه لاقف اه ةجاح نم تغرفف «اهتحاح

 تزجع ام الإ هولآ ام :تلاق «؟هل تن فيكف» :لاق .معن :تلاق (؟تنأ

 .«كرانو كتنج وه اغاإف هنم تن ني يرظنا» :لاق .هنع

 ام :تلاق ك هللا لوسر ةأرما تلأس :لاق ل سابع نبا نع ٥-
 «بتق سأر ىلع تناك نإو اهسفن هعنمت ال» :لاق ؟ةأرملا ىلع لحرلا قح

 .۱ْ :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۱)

 .ه۳۲ :مقر لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا (۲)
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 ءهنذإب الإ اعوطت اموي موصت ال» :لاق .هتأرما ىلع لحرلا قح امو :تلاق

 ال» :لاق ؟هتأرما ىلع لحرلا قح امو :تلاق (اهنم لبقي ملو تمنأ تلعف نإف

 :تلاق «رزولا اهيلعو هرجأ هل ناك تلعف ناف «هنذاب الإ اهتیب نم ائیش يطعت

 تلعف نإف «هنذإب الإ اهتيب نم جرخت ال» :لاق ؟هتأرما ىلع لحرلا قح امو

 ‹«مرحج ال :تلاق (عجرتو بوتت تح بضغلا ةكئالمو ةهحرلا ةكئالم اهتنعل

 .'دبأ لحر يرمأ ىلع كلمب ال هللاو

 ةنجا لهأ نم مكؤاسن» :لاق ب يبلا نع 4ظ سابع نبا نع ٦-

 هفك يف اهدي عضت ىتح «اهجوز تتأ تيذوأ وأ تذأ اذإ يتلا دولولا دودولا

 .'«یضرت یتح اضمغ قوذأ ال :لوقتف

@ ® ® 8 

 سانلا ةارادم ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو

 )١( :مقرب لايعلا ةلاسر يف هجيرخت رظنا ٠٠١.

 ) )۲:ہقر لايعلا ةلاسر يق هجيرخت رظنا ۳٣۵.

 - ۱۲۹ -۔









 دا ارفنالاوة ةل زعلا ةلاسر تا رشاعملا باتک

 دارغنالاو ةلزعلا ةلاسر

 ؟ةاجنلا ام !هللا لوسر اي :تلق :لاق بط رماع نب ةبقع نع ١-

 .'كتميطخ ىلع كباو «كتيب كعسيلو «كناسل كيلع كلما» :لاق

 «هناسل كلم نمل ىبوط :لاق يك هللا لوسر لوم نابوث نع -۲

 قتا !ينب اي :يبأ يل لاق :لاق «هللا دبع نب نمحرلا دبع نع -۴

 .كتئيطحخ ركذ نم كباو «كناسل كيلع كلماو «كتيب كعسيلو «كبر

 ىلع كباو «كناسل كلما :لوقي ناك هنأ ؛ بل ءادردلا يبأ نع - ٤<

 .كتيب كعسيلو «كتغيطح

 4ک هللا لوسر تعمس :لاق هبط > يدعاسلا دعس نب لهس نع ٥-

5 

 نؤيو ‹ةالصلا ميقيو «هلوسرو هللاب نمؤي لجر يلإ سانلا بجعأ نإ» :لوقي

 .(سانلا لزتعيو ءهنيد ظفحيو هلام رمعيو ءةاكزلا

 ‹فارش يف ديص ريطب ظ هللا دبع يأ :لاق «يئاطلا ةسدع نع - ٦+

 4/6 بعشلا يق يقهيبلاو ٠٠٥/٤ يذمرتلاو ٥ دمحأ هجرحخأ «نسح ثيدح (۱)

 هفعضو «هدنع هفعض ىلع لدي امم ضيرمتلا ةغيصب ۲۹۷/۳ بیغرتلا ىف يرذنملا هركذ (۲)

 .ينابلألا
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 دا رقنالاو ة ةل زعلا ةل ةلاسر تارشاعملا باتک
SGA S OEE 8 2 E A a E aE 

 ينملكي الو ارشب ملكأ ال «ريطلا ديص ثيح تنك ينأ تددول :لاقف

 .كک هللا یقلأ ىتح

 بل ةمصلا نب ثراحلا ميهجلا وبأ ناك :لاق «ديعس نب ىح نع -۷

 .ةدحولا نم رش سانلا :لاق «ةدحولا هل تركذ اذإف «راصنألا سلاجي ال

 دالب ىلإ تلحدل «ساوسولا ةفاخم الول :لاق لڪ سابع نبا نع -۸

 .سانلا الإ سانلا دسفي لهو «اهب سينأ ال

 نب هللا دبع نب ريكب يل لاق :لاق «نمحرلا دبع نب رايس نع ٩“
 امأ :لاقف .اذكو اذك ذنم تيبلا مزل :تلق :لاق ؟كمع لعف ام :جشألا

 ملف «ههحو هللا رضن نامثع لتق دعب مهتويب اومزل ردب لهأ نم الاجر نإ

 .مهروبق ىلإ الإ اوحرخ

 بلو يراصنألا ميهج وبأ ناك :لاق «ديعس نب ىيحي نع ٠-

 تسلاح ول :اولاقف «هتيب يف لزتعي ناكو «سانلا سلاحي ال ناكو «ايردب
 هللا دبع ناكو .ارش سانلا ةفراقم تدحو :لاقف !؟كوسلاجو سانلا
 ناك املف «نتفلا نع هثدحي ناكو «هل ةسلاحج سانلا رثكأ هلط لظ ورمع نبا

 نم اذه ناو ينثدحت ام ينثدحت :لاق «ماشلاب ناك ام هللا دبع رمأ نم

 .ادبأ هملكأ ال نأ يلع هلل «هرمأ

 .سانلا ةطلاخع يأ )١(
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 ارقنالاو ةلزعلا ة ةلاسر تارشاعملا باتك

 يق نوكي اناسنإ يل نأ تددول « هللاو :لاق ط هلظ ةفيذح نع ١١-

 .ق لاب قحلأ ىتح دحأ ىلع لدي الف ءاباب ىلع قلغأ مغ لام

 ىلب :اولاق «؟الجر سانلا ريخب مكربخأ الأ» :هباحصأل لوقي لي هلل

 لیبس يف هسرف نانعب ذخآ لجر» :لاقف ‹«برغملا وحن هديب ًاموأف !هللا لوسر ای

 :اولاق (؟هدعب الجر ساللا ریخأب مكر بخأ الفأ هيلع راغي وأ ريغي نأ رظتني «هللا

 ميقي ةمينغ يف لجر» :لاقف «زاجحلا وحن هديب ًاموأف !هللا لوسر اي ىلب

 سالا رورش لزتعاو ءهلام يف ىلاعت هللا قح ملع دق ءةاكزلا يتؤيو ءةالصلا

 .ةلزعلا نم مكظحب اوذح :لاق 4 باطخلا نب رمع نع -۳

 .ةدابع ةلزعلا :لاق ۾ ؛نيريس نبا نع ٤

 قر ا شى ااا ا ا

 "(نتفلا نم هنيدب رفي «رطقلا

 شياعم ريخ نم نإ» :لب هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع - ١١

 نأ الإ تاقث هلاجرو ٠١٤/٠١ ریبکلا يف يناربطلا هاور ۰ عمحملا يف يمثيملا لاق )١(

 .لابحلا نم لبج سأر يأ (۲)

 ٠١/١. يراخبلا هجرحأ ‹حیحص ثیدح (۳)

- 1V 



 دارضنالاو ةلزعلا ة ةلاسر تارشاعملا باتك

 ةعيه عم املك «هنتم ىلع ريطي هسرف نانعب كسمم لجر ؛مه سانلا وأ ”ةعيه

 م امش سار ف لجر ر یاب لعلاو توملا سمتلي هنتم ىلع راط «ةعزف

 هبر دبعيو «ةاكزلا تؤيو ءةالصلا ميقي «ةيدوألا هذه نم يداو نطب وأ باعشلا

 . "ريخ ليبس يف الإ سانلا نم سيل «نيقيلا هيتأي ىتح

 ريخج مكربخأ الأ» :4ب هللا لوسر لاق :لاق هه ةريره يبأ نع -۷

 سانلا ريخج مكربخأ الأ ءَ هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخآ لجر ؟ةلزام سانلا
 هللا دبعيو ‹ةاكزلا تؤيو ءةالصلا ميقي «هل ةمينغ يف لزتعم لجر ؟هدعب ةلزام

 "(اعیش هب كرشي ال

 سانلا ىلع يفأي» :ع هللا لوسر لاق :لاق بلف هريره يأ نع -۸

 هذه نم بعش يف لجر وأ ءهناكم توملا بلط مث هنتم ىلع ىوتسا ةعيه عم"

 .«ریخ نم الإ سانلا ع دیو ءةاكزلا ينؤيو ءةالصلا ميقي «باعشلا

 .ءوسلا طالحأ نم ةحار ةلزعلا :لاق بفك باطخلا نب رمع نع -۹

 .عزفلل خراصلا توص )١(
 . ٠١۰۳/۲۳ ملسم هحجرخا «حیحص ثیدح (۲)

 و نيخنيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو ۲ مكاحلاو ٥۲۳/۲ دما هحرحأ (۳)

 .يهذلا هيلع هقفاوو .هاحج رخ

 )٤( ملسم هجرخا «حیحص ثیدح ٠١۰۳/۳ .
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانك

 .سانلا اوقتاو « هللا اوقتا :لاق يخ باطخلا نب رمع نع ٠١-

 نم شحوت :لوقي يئاطلا دواد تعم :لاق «دباعلا ركب نع ۲١

 .الغش ةدابعلاب یفکو «هدابع ملعلاب یفکو ءادهز

 رححج نم ناسناللل ريخ ءيش ام :لاق ‹يروثلا نایفس نع -۲

 .هیف لحدي

 نيملسملا عماوص)» :ي هللا لوسر لاق :لاق «نسجلا نع -۳

 .'«مهتویب

 نأ ئرما ىلع بيعلا لقأ نإ :لاق هخ هللا ديبع نب ةحلط نع ٤-

 فکی « هتیب ملسملا ءرملا ةعموص معن :لاق بط ءادردلا يبأ نع -۵

 .يغلتو يهلت اهنإف ؛ قاوسألا سلاجو مكايإو «هرصبو هجرفو هناسل

 ةبيش يبأ نبا هحرحأ نسحلا لوق نم يورف هيف تاياورلا تفلتحخا «لسرم هدانسإ (۱)

 هحجرحخأ نسحلا قيرط نم سنا نع الوصوم يورو ۱۹١/۳ ةيلحلا يف ميعن وبأو ۷

 لماكلا ين يدع نباو ٠٠٠/۲ نيحورجا يف نابح نباو ۲٠٠/٤ سودرفلا يف يمليدلا
 يعاضقلا هحرحأ ةمامأ يبأ ثيدح نم يورو .نسحلا لوق نم اذه امنإ :لاقو 1

 هحرحخأ امك لاثمألا يف يركسعلا هجرحأ ءادردلا يبأ ثيدح نمو ۳۲ باهشلا ي

 يق يواخسلا هلك كلذ لاق ةريثك دهاوش هلو «هيلع افوقوم هحولا اذه نم يقهيبلا

 ٠٠١۸. :مقر دصاقملا

VY 



 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ةمالسلا نإف «ةعامجلا يف لضفلا ناك نإ :لاق «لوحكم نع ١-

 .ةلزعلا ف

 وه اغنإ سانلا لزتعي لحجر ناك :لاق «ةداوس نب ركب نع -۷

 نأ ىلع كلمحي ام !هللا لدشنأ :لاقف بط ءادردلا وبأ هءاجف «هدحو

 یرتُا :لاق .رعشأ ال انأو ينيد بلسُأ نأ ىشحأ ينإ :لاق ؟سانلا لزتعت

 تثدحف «ةرشع غلب تح صقني لزي ملف ؟فاحخت ام نوفاخي ةئام دنحلا يف

 .طمسلا نب ليبحرش كلذ :لاقف «ماشلا لهأ نم الحر كلذب

 ال هل ةمصلا نب ثراحلا ميهجلا وبأ ناك :لاق «ةيزغ نبا نع -۸

 مذأ ال :لوقي ناكو .ةدحولا نم رش سالا :لاق «هل ليق اذإف «راصنألا سلاحي

 :لاق -هللا ىلع ديري- نماض انأو الإ ةباد بكر أ الو «تشع ام ىلع ادحأ

 .دجسملا قرافي ال ناكو ءاداهتحا هدشأو سانلا دبعأ نم -اومعز- ناكو

 نم :لوقي ليضفلا تعم :لاق «ثعشألا نب ميهاربإ نع -۹
 هتعمسو .ءايرلا نم ملسي مل «سانلاب سنأتساو «ةدحولا نم شحوتسا

 ضوخب نأ امإ :نيتنئا ىدحإ نم جني ملو ملسي م ؛سانلا طلاخ نم :لوقي

 نم هعم وأ اركنم ىأر اذإ تكسي نأ امإو «لطاب يف اوضاح اذإ مهعم

 ( .هیف مهكر شیو « منأیف ؛ ریغی الف « هئاسلح

 «مهاراد سانلا طلاخ نم :لاق «ريثك يبا نب ىح نب رصن نع -۰

 .مهاءار مهاراد نمو
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 داوفنالاو ةلزعلا ةل ةلاسر

 نايفس يديب ذحأ :لاق «لهلهم يأ ةقدص نب ديعس نع ۳١-

 «سانلا قيرط نع ةيحان انلزتعاف «نابجلا ىلإ ى ىنحرحأف «هللا ههر يروثلا

 اذه كنامز يف طلاخت ال نأ تعطتسا نإ !لهلهم ابأ اي :لاق مث «ىكبف

 ءءارمألا ءالؤه نايتإ رذحاو «كزاهج “'ةمرم كمه نكيلف «لعفاف ادحأ

 كيلعو «كبوني اميف هيلإ عزفاو «هيدل كجئاوح يف كك هللا ىلإ بغراو

 ةرشع ضرق يف هيلإ تعزف ول ادحأ ةفوكلاب مويلا ملعأ ام هللاوف «هدنع

 ينعاج :لوقيو ‹«ءيجيو بهذي ىتح يلع اهمتكي م يضرقأف مهارد

 ربكأ تناك و - يتحأ ينتثدح :لاق «باهولا دبع نب ليضفلا نع -1

 باب ىلع تدعقف «يل نذأف «هيلع ملسأل دواد تيتأ :تلاق -دمحم نم

 يف الإ مويلا سنألا لهو !هللا كمحر :لاقف ؟انهه كدحو تنأ :تلقف «ةرجحلا

 .ريخ نم كلذ يأ ىفف «هل لمحجتم وأ «كل لمحتم امإ ؟دارفنالاو ةدحولا

 ةرحآلا رمأ نم كلذ مكسلحم سيل !دمحم ابأ اي :لاق .انتوفج !ناميلس

 .ينكر تو ماق مث .هّللا رفغتسأ « هللا رفغتسأ :لاق مث .ءيش يف

 مرت راد وأ «همرتف ىلبي لبح وحن نم هضعب دسف يذلا ءيشلا حالصإ وهو :مرلا نم )١(

 .هراشتنا دعب هحالصإ :رمألا مرو .ةمرم اهنأش

 - ۷۹ ۔



 دا رفنالاو ةل زعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 ًأرقا :دشار يبأ نب عيبر لاق :لاق «بشوح نب فلحخ نع ٤-

 بار نم مكتقلح ااف ثعبلا نم ير فمك نإ سالا اهيا » :يلع
 نأ الول «هللاو :لاق مث «یکبف «هيلع اهتأرقف :لاق [٠:م] 4 ةَّفظن نم من

 .لابجلا يف «تمه :لاق وأ تحسل «ةعدب نوکت

 ةعست :ءازحأ ةرشع ةيفاعلا :لاق هللا همحر يعازوألا نع ٠-

 .سانلا نم برملا اهنم ءزجو «تمص اهنم ءازجأ

 “برس زرحم نب ناوفصل ناک :لاق «دایز نب یلعملا نع -۷

 .هيف يکبي

 .دسألا نم رفت امك سانلا نم رف :لاق «يئاطلا دواد نع -۸

 .ةدابع اهنإف ‹ةلزعلاب كيلع :لاق ‹بيسملا نب ديعس نع -۹

 ههر يروثلا نايفس ترشتس سا :لاق ‹«قوزرم نب هللا دبع نع ٠-

 كفرعي ال ثيح نارهظلا رم :لاق ؟لزنأ نأ ىرت نيأ :تلق :لاق «هللا

 .ناسنإ

 .كتبيغ لقت ؛سانلا ةفرعم نم لقأ :لاق ‹يروثلا نايفس نع ١-

 .نضرألا تحت تيب :ليقو .ضرألا تحت ريفح :برسلا )١(

YA - 



 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانك

 .هديس ةاجانم. ةولخلا يق هتذلو نمؤملا

 :تلقو «ةضماح :لاقف «ةنامر يف الحر تفلاح ولف « نرذحاو سانلا رذحا

 یمدب )وش نأ تیشخل «ةضماح :تلقو «ةولح :لاق وأ «ةولح

 رت مآ :ءامکحلا ضعب لاق :لاق «نمحرلا دبع نب نيسحلا نع ٤-

 هنمآو «دصقلاب هسفن عنقأو «هشيع عفرأو «هعرو ىلحأ ام ةدحولا يذ ىلإ

 نإ !؟انيكتسم مايألا فورصل وأ ادبعتسم صرحلاب ىري نأ هدعبأو «سانلل

 ‹«هيلع قوقحلا رثكت ڌ مل ذحأ نإو «هفسأ لق قرط نإو «همومه تلق عنم

 م بلط نإو «توملا هرضحي مل عنق نإو «هيلع ربصلا ريكي م ىدكأ نإو

 ةرثكلا وذو «هسفن ىلع الإ رذاحي الو «هريغ ملأ يكتشي ال «ةرثكلا هللذت

 ءاهتافآو اهبئاصم عيرصو «بولطملل اهرأثو «ةدوصقملا مايألا ضرغ

 نم دشأو «هظحو هبیصن هلام نم سحأو «هتحار لقأو ٥سز مودأ ام

 «هاعري ناطلس نيب وه مث «هصقنو ”هملكب نامزلا ايعأو «هرذح مايألا

 نودوي دلوو «هنوسفاني ءافكأو «هبيرتست قوقحو «هيلع يغبي ودعو

 .يمدب بهذي يأ (۱)

 .هبعت يأ (۲)

 .حرجلا :ماكلا (۳)
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 دارضنالاو ةلزحلا ةلاسر تارشاعملا باتك

EO TE TET SESE 

 نمو «دسحلا هئافكأ نمو تنعلا هناطلس نم هيلع ثعب دق «هتوم
 «رورسلا هل مادف عنق «ةغلبلا ثدحب ال «مذلا قوقحلا نمو «يغبلا هئادعأ

 .قوقحلا هتبكنتف فافكلاب يضرو «دسحلا نم ملسف ايندلا ضفرو

 :نمحرلا دبع نب نيسحلا دشنأ - ٤٥

 اناحن نم ةحص نم سنؤي ام ةشحولا فو  انايحأ ةشحولاب سنآ يكل تشحوت

 :نيسحلا دشنأو - ٦

 سيلجلا ىذأ نم تيشح اذإ سينأ نم ةشحولا اذبح اي

 :نيسحلا دشنأو -۷

 اسنأ ةدحولاب ضراو اسفن ةمألا نع بط

 سلف ةرحلا ىلع ىوسيادحأانيأرام

 :دشنأو

 دمععبألاو برقألا هشحوي اسنأتسم ةدحولاب راصو

 :ةرم ةيبارعأ تلاق :لاق «نيسحلا نع -۸

 .مإلاو كالملاو داسفلاو ةقشملا :تنعلا )١(

- TAY - 



 راوقنالاو ةلزعلا داسر تارشاعملا باتک

 ىقنأ اعراو ىقلاح سيلا ةدحولااذبحاي

 تلحد :لاق «برح نب بيعش نع حور يأ نب دمحم نع -۹

 امأ :هل تلقف «سلاح هدحو هراد يف وهو «ةفوكلاب لوغم نب كلام ىلع

 شح و تسي ادحأ نأ ىرأ تنك ام :لاقف ؟كدحو رادلا هذه يق شحوتست

 س ةدحولاب تنك دق ام دعب نم ةدحولاب تسنأ

 ي هعضوو فحصلا لإ هدي دمف ؟نمف :تلق .معن ن :لاق ؟هبلإ تانسا

 .اذه :لاقو «هرجح

 .هتشح و هللا

 لحر ىلع تلحد :لاق «لجر نع نمحرلا دبع نب نيسحلا نع -۲
 نم كسفن قيضت امأ :تلقف «هشامقو هفلعو هسرف هيف تيب يف ةصيصلاب

 ‹يدنع اذه عستا «هتملظو هقيضو ربقلا تركذ اذإ :لاقو «ىكبف ؟اذه

 .هريغ نع تيهو

 .طوطحملا قاذك (1)
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

EOTEOESETOSOTSOTIOTOTECTOTOSGOTOTOSGIE GT EOS 

 نب ديعس هيلع لخدف «توريبب صاوخلا ناميلس ناك :لاق «ماشلا لهأ

 :لاق .دشأ ربقلا ةملظ :لاق ؟ةملظلا يف كارأ يل ام :لاقف «زيزعلا دبع

 ردقأ ال قيفر يل نوكي نأ هركأ :لاقف ؟قيفر كل سيل كدحو كارأ يل ام

 .ةمايقلا موي اهب كل اهنإف «مهاردلا هذه ذح :ديعس هل لاق .هقحب موقأ نأ

 دعب الإ هيلإ ينتباحأ يذلا اذه ىلإ ينبجت مل يسفن نإ !ديعس اي :لاق

 انأ اذإ اهلثمب يل نمف «هذه كمارد لثم اهدوعأ نأ هركأ انأو «كدك

 «يعازوألل ديعس كلذ ركذف :لاق :لاق ءاهيف يل ةحاح ال ؟تجتحا

 .ةمالع ناكل «فلسلا يف ناك ول هنإف «ناميلس عد :لاقف

 :لاق «صاوخلا ناميلس نع يأ انثدح «بعك نب بوقعي نع ٤-

 هللاو :لاقف «مهيلع ملست الو رمت كنأ كوكش دق سانلا نإ :هل ليق

 اذإو «راث هتروث اذإ ”شحلا هبش ينكلو «يدنع هارأ لضفل كاذ ام

 .ديرأ ال امو ديرأ ام ينم ءاح سانلا عم تدعق

 نب بيعش ىلإ لحر ءاح :لاق «كلملا دبع نب ميهاربإ نع ٥-

 تئج :لاق .كسنؤأ تحج :لاق ؟كب ءاح ام :لاق -ةكم. وهو- برح

 .!؟ةنس نيعبرأ ذنم ةدحولا حلاعأ انأو ينسنؤت

 :لاق ؟كب ءاج ام :لاقف «دايصلا نبا لل لحر ءاجو :لاقو ¬0

 .نيبنجلا رفحج ناك اذإ سرفلاو ريعبلا :شحلا )١(

ITA - 



 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بات

OSO CTOSOTOTOTOTOTOTCIT CIO TET 

 سنأي م نمو «ةكرشلاب نوكت ال ةدابعلا نإ !يحأ اي :لاق .كعم نوكأ

 .ءيشب سني م « لاعت هللاب

 نيبو ينيب نأ تددول هللاو :لاق هه صاقو يبأ نب دعس نع -۷

 .هناحبس هللاب قحلأ ىتح «هملكأ الو دحأ ىنملكي ال «ديدح نم اباب سانلا

 ديعس و صاقو يبا نب دعس نا ؛جشألا نب بوقعي وأ ريكب نع -۸

 الو ةعمجل ةنيدملا نايتأي انوكي ملف «قيقعلاب امهتويب امزل ن ديز نبا

 .قيقعلاب اتام ىتح ءاهريغل

 :ةربو نب زركل لوقي يبأ تعم :لاق «ذاعم نب ركب نع -۹

 ينرست ةملك عمسأ نأ امإف ؛دعقأ نأ هركأ ينإ :لاق !دجسملا يف تدعق ول

 دقلو «يبلق يلع لغشيف ينؤوست ةملك عمسأ نأ امإو « ينذأ اهيلإ يغصأف

 .!؟لاجرلا ثيدح ىلإ قاتشي فيك نآرقلا هدنع نع. تبجع

 ةالث ىلع دجاسملا تناك :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع ٠-

 جورعم ركذلاو «كلك هللا ركذ يف فنصو «ماس تكاس فنصف :فانصأ

 ءانفأ نم ”تلعجف ءرون هللا نم اه ةالصلاو ءةالص ىف فنصضو «هب

 «مهنونظ ارمو مهضوح ندعم ناکف ‹قاوسألا ةيدنأو رودلا

 .ةميمنلا اضعب مهضعب ديفيو «ةبيغلاب نوهكفتي

 .فولح تفلخف :ةخسن يف )١(

 .نظلا :محجرلا (۲)
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 «كطقس ظفحي لحرل !؟سلحت نمل :لاق «يئاطلا دواد نع ١-

 .'!؟كتنعتي مالغ

 ول :تلق :لاق ‹يئاطلا ادواد تملك :لاق «كامسلا نبا نع -۲

 ريبكو «كرقوي ال ريغص نيب :نينثا نيب تنأ امنإ :لاق .سانلا تسلاح

 :نيلجر دحأ عم الإ سلجت ال :لاق «برح نب بيعش نع -۳
 لبقيف اريح هملعت لحر وأ «هنم لبقتف اررخ كملعي هيلإ تسلح لحر

 .هنم برها ثلاثلاو كنم

 «رزأت ذنم قيرط يف ميثخ نب عيبرلا سلجي م :لاق «يبعشلا نع - ٤

 عقت وأ «ةداهشلا فلكتأف «لحر ىلع لحر يرتفي نأ فاحأ :لاق

 .”رصبلا ضغو «ةلومح

 دعتسا دق ةفوكلاب الحر تيأر :لاق «لاقبلا ديعس يبأ نع ٥-

 يدنع دحأل الو «ءيش دحأ ىلع يل ام :لاق «ةنس نيثالث ذنم توملل

 هللا ركذب الإ سانلا نم دحأ ينملكي الو ءادحأ ملكأ نأ ديرأ امو «ءيش

 .رباقملاو نابحلا يوأي ناك و « ىلاعت

 .كنتفي :ةخسن يي )١(

 يف عيبرلا سلح ام :لاق «يبعشلا نع :ظفلب ةيلحلا يف وهو «رصبلا ضغأف :ةخسن يفو (۲)
 لحر ىلع لحر يدتعي وأ «هرصنأ الف لحجر ملظي نأ فاحأ :لاقو ءرزأت ذنم سلجم
 .هيلع لمحأ الف لماحلا عقي وأ «ليبسلا يدهأ الو «رصبلا ضغأأ الو «ةداهشلا هيلع فلكأف
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 رارقنالاو ةلزعلا لاسر تارشاعملا باتک

 نب ناوطع ناک لاق ءرجألا دلاح يبا نايح نب نامیلس نع ٦-

 موق هاتأف «ةفوكلا رهظب نابحلا مزلي ناك و ءاعطقنم الحر يميمتلا ورمع

 قافأ تح هدنع اولازي ملف «روبقلا نیب هيلع ایشغم هودجوف «هیلع نوملسی

 يلع بلغ امبر :مهه لوقي «رذتعملا ةئيهك لعجو «مهنم ايحتسا :لاق وأ

 .اذكه يسفن ىقلأف «ءايعإلا ينباصأ امبرو «مونلا

 :كوبتب بطح موي ليَ هللا لوسر لاق :لاق 4 سابع نبا نع -۷

 رورش بنتو «هللا ليبس يف دهاجي «هسرف سأرب ذخأي لجر لشم سانلا يف ام»

 .'«هقح يطعيو ءهفيض يرقي «همعن يف ىدان لجر لغمو «سانلا

 ةلزعلا نوبحي اوضم نيذلا سانلا ناك :لاق «سنأ نب كلام نع -۸

 يتأي ناكو «كلذ لعفي رضنلا وبأ ماس ناك دقلو «سانلا نم دارفنالاو

 مالكلا هيف رثك اذإف «هنم كلذ نوبحي اوناكو «هيف سلجيف ةعيبر سلجم

 «ةلزع باحصأ سانلا ناكو :كلام لاق .مهنع ماق «سانلا هيف رثكو

 .وزغو جحو ةلزع بحاص ةورع ميتي نمهحرلا دبع نب دمحم ناكو

 ال ءالزتعم شایع نبا لوم دایز ناک :لاق «سنأ نب ب كلام نع <-۹

 ۳۸١/۸ ةيلحلا يق ميعن وبأو ٤۳۳/۲ داهجلا يف مصاع يبأ نباو ۲۲۹/۱ دمحأ هجرحا (۱)

 مو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ۷٦/۲ مكاحلاو ۳٤٠/١ للعلا يف متاح يبأ نباو

 فنصملا ظفل :تلق . حیحص هدانسإ :رکاش خيشلا لاق . حیحص :ىهذلا لاقو .هاجرخي

 .همنغ يق داب :ةيقبلا ظفلو .ةمعن يف داب :دمحأ ظفلو متاح يبا نبا ظفل
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 راوقنالاو ة ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 .حبصلا دعبو رصعلا دعب هدحو ولخي ادبأ وه امنإ «دحأ عم سلجم داكي

 هللا دبع نب میهاربإ :هل لاقي لحجر ناک :لاق «لیبحرش نع -۰

 لحجر انهه :نسحلل ليق :لاق .معن :لاق ؟وه نوميم نبا :هل ليق «ينيدملا

 لاقف .هدحو ةيراس فلح ادبأ وه امنإ دحأ ىلإ اسلاح طق هرن م

 مهعمو موي تاذ هب اورمف :لاق .هب ينوربحخأف «هومتيأر اذإ :نسحلا

 :لاقف .هب كانربحأ يذلا لحرلا كلذ :اولاقف «هيلإ هل اوراشأف «نسحلا

 كيلإ تببح دق كارأ !هللا دبع اي :لاق «هءاح املف .هيتآ ىتح اوضما

 :لاق !سانلا نع ينلغشأ ام :لاق ؟سانلا ةطلاخم نم كعنمي امف «ةلزعلا

 نع ينلغشأ ام :لاق ؟هيلإ سلجتف «نسحلا هل لاقي يذلا لجرلا اذه يقأتف

 نع هللا كمحري كلغش يذلا امف :نسحلا هل لاق !سانلا نعو نسحلا

 نأ تيأرف «ةمعنو بنذ نيب حبصأو يسمأ ينإ :لاق ؟نسحلا نعو سانلا

 لاقف .ةمعنلا ىلع هلل ركشلاو «بنذلل رافغتسالاب سانلا نع يسفن لغشأ

 .هيلع تنأ ام مزلا «نسحلا نم يدنع هقفأ !هللا دبع اي تنأ :نسحلا هل

 [تلقفإ «راصنألا نم لحر انيلع مدق :لاق «نسحلا نع ١-

 «هقح نم يدؤنف «حاصلا لجرلا اذه ىلإ باهذلا يق مكل له :يباحصأل

 لوغشم لحر ىلإ انقجف .اهب هللا انعفني ةملك هنم انعمسي نأ هللا لعلو

 درف ءانملسف «هردص يف هنقذب براض «سفنلا ثيدح ريثك «هسفنب

 ءانملكي ال اليوط انثكمف « ىلوألا هلاحل داع مث ءانيلإ هسأر عفرو «مالسلا
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 دارفنالاو ةلزعلا | هلاسر _تارشاعملا تانک

 ءانمق دق انسحأ املف «مايقلاب يباحصأ ىلإ ترشأف «هملكن نأ ئرتجن الو

 :لاق «كردأ نيذلا هباحصأ يز ريغ [ايز] ىري وه اذإف هسأر انيلإ عفر

 متبعتأ دقل :لاق مث .مئاهبلاك الإ متحبصأ ام ؟ىرأ ام ىلع متنأ تم تح

 رثكأ هنم انددزا الو ءاهيلع انداز ام هللاوف « ىلوألا هلاحل داع مث .نيظعاولا
 اهن

 ليضفلاب موي تاذ تررم :لحر لاق :لاق «دیزی نب دمحم نع -۲

 تملسف «هتثجف اقيدص يل ناكو «هدحو ةيراس فلحخ وهو ضايع نبا
 «كدحو كتيأر :تلق ؟يلإ كسلحأ ام !يحأ اي :يل لاقف «تسلحو
 ريخو كل ريح ناكل ؛يلإ سلجت م ول كنإ امأ :لاق .كتدحو تمنتغاف

 موقت نأ امإو «كل ريحو يل ريح هللاو وهف «كنع موقأ نأ امإ رتحاف «يل

 هللا ينعفني ةيصوب ينصوأف !يلع ابًأ اي «كنع موقأ انأ لب ءال :تلقف .ينع

 هللا رفغتساو «كناسل ظفحاو «كناكم فحا !هللا دبع اي :لاق .اهب

 .كرمأ امك تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل

 ‹رفس يف يأ عم تنك :لاق «يثيللا ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع -۳

 يأ همولتف «يلصي مئاق لحجر اذإ اهنم طسو يف انك نأ املف “"ةزافم انبكرف

 ىرن الو «ناكملا اذه يف كارن دق !اذه اي :هل لاقف لعف امف هيلإ فرصني نأ

 ًاموأف :لاق .ابارشو اماعط كل فلخن نأ اندرأ دقو ءابارش الو اماعط كعم

 .رفقلا ةيربلا :ةزافملا )١(
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 دارضنالاو ةل لزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 امو هاقسأ ىتح ترطمأف ةباحس تءاح ىتح انحرب ام هللاوف :لاق .ال نأ انيلإ

 «هوفرعف ءم يبأ هركذ «نارمعلا لوأ ىلإ انيهتنا املف ءانقلطناف :لاقو .هلوح

 .اوقس الإ ضرأ يف نوكي ال نالف كاذ :اولاقو

 انكر ف «ةريزح ىلإ تجرح :لاق «بلاغ نب هللا دبع نع ٤-
 «بارح لبج حفس يف ةيراع ةيرق ةيحان ىلإ انب تفرأف :لاق «ةنيفسلا

 مهراثآ لمأتأ بارخلا كلذ يق تفوطف «تحرخف :لاق .دحأ اهيف سيل

 اذه نإ :تلقف :لاق .الوهأم نوكي نأ هبشي اتیب تلحد ذإ «هیف اوناک امو

 امو :اولاق .ةجاح مكيلإ يل نإ :تلقف «يباحصأ ىلإ تعحرف :لاق .انأشل

 :تلقف «تيبلا كلذ تلحدف .معغ :اولاق .ةليل يلع نوميقت :تلق ؟يه

 تعم ليللا نج نأ املف «ليللا ءاج اذإ هيلإ نووأيسف لهأ هل نكي نإ

 لزي ملف «هدمحيو هربكيو هللا حبسي «لبحلا سأر نم طحنا دق اتوص هيلع

 الإ اعيش تيبلا كلذ يف رأ مو :لاق .تيبلا لحد ىتح كلذب وندي توصلا

 نأ هللا ءاش ام ىلصف «ماعط اهيف هل سيل ءاعوو «ءيش اهيف سيل ةرج
 «ىلاعت هللا دمح مث ءاماعط هنم لكأف ءاعولا كلذ ىلإ فرصنا مث «يلصي

 املف «حبصأ ىتح ىلصف ماق مث ءابارش اهنم برشف ةرجلا كلت ىت مث

 ريغب يقيب تلحد !هللا كمحر :لاقف «هعم تيلصف «ةالصلا ماقأ حبصأ

 اذه تيتأ كتيأر :تلق .ريحلا الإ درأ مل !هللا كمحر :تلق :لاق !؟نذإ

 تيتأو !ائيش هيف رأ ملف كلذ لبق ترظن دقو ءاماعط هنم تلكأف «ءاعولا

 !اغيش اهيف رأ ملف كلذ لبق ترظن دقو ءابارش اهنم تبرشف ةرجلا كلت
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ءءاعولا اذه نم هتلكأ الإ سانلا ماعط نم هديرأ ماعط نم ام «لجأ :لاق

 :تلق :لاق .ةرجلا هذه نم هتبرش الإ سانلا بارش نم هدير ابارش الو

 :تلقف .يرطلا كمسلا تدرأ نإو :لاق ؟يرطلا كمسلا تدرأ نإو

 ةعامجلاب ترمأ «تعنص يذلاب رمت مل ةمألا هذه نإ !هّللا كمحر

 .زئانلا عابتاو «ضيرملا ةدايعو «ةعامجلا يف تاولصلا لضفب دحجاسملاو

 انيح ينبتاكف :لاق .اهيلإ لقتنم انأو «تركذ ام لك اهيف ةيرق انهه :لاق

 «تام امل بلاغ نب هللا دبع ناک و «تام هنأ تننظف «هباتک ينع عطقنا م

 .كسملا حير هربق نم دحو

 يق انكف «يأ عم تحرح :لاق «ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع ٥-

 ‹يلصي مئاق لحر اذإ ءانوند املف «ةرجش هاننظف داوس .انل عفر ةالف ضرأ

 هل لاق «فرصني مل املف «ديرن يتلا ةيرقلا ىلإ اندشريف فرصنيل هانرظتناف

 :لاق «لعفف :لاق .كديب اهلبق انل ءىموأف ءاذكو اذك ةيرق ديرن انإ :يبأ

 :يبأ هل لاقف «ةسباي ةبرق اذإو «ءام هيف سيل سباي ضوحم ضوح هل اذإف

 ءاملا اذه نم كتبرق يف لعجتف «ءام كدنع سيلو «ةالف ضرأ يف كارن انإ

 ًالتماف «ترطمف ةباحس تءاحج یتح حربي ملف ءال نأ ًاموأف ؟اندنع يذلا

 ال ءنالف كاذ معن :اولاق «مه هانركذ ةيرقلا انلخد نأ املف «كلذ هضوح

 ر عم ا دع ی رک یا ل :لاق یس الا خرم یل درگ
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 ءءامسلا لهأ يف اوفرعت يك «ليللا جرس «بايثلا ناقلح «بولقلا

 .ضرألا لهأ ىلع اوفختو

 انأ اذإف ءايداو ةرم تطبه :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۷

 مأ ينحأ :تلقف «كلذ “ينعارف هناريغ ضعب يق هسفن سبح دق بهارب

 ءهبونذ "هتقبوأ لحر !؟هللا ريغ نم فوخلا ميفو :لاقو «ىكبف ؟يسنإ

 تنأ مك ذنم :تلق .رورغم يسنإ نكلو «ينجب سيل «هبر ىلإ اهنم ب
 .ةشحولا :لاق ؟كسينأ نمف :تلق .ةنس نيرشعو عبرأ ذنم :لاق ؟انهه

 ىلإ قاتشت امف :تلق ؟ضرألا تابنو رامثلا :لاق ؟كماعط امف :تلق

 فرعأ ام :لاق ؟تنأ مالسإلا ىلعف :تلق .تبره مهنم :لاق ؟سانلا

 .كلذ هناكم ىلع هللاو هتدسحف :ديبع وبأ لاق .هريغ

 نع ابهار تلأس :لاق «يدزألا رماع نب ىسوم نب دمحم نع -۸

 نم اذه كعضوم يف كبيصي ام دشأ ام :تلق «ديدح نم هل مئاق

 .نيديرملا سنأ ةدحولا امنإ ؛ةدش ةدحولا يف سيل :لاقف ؟ةدحولا

 لهأ نم لحر ينثدح :لاق «يعازخلا هللا دبع نب دمحم نع -۹

 خيشب وه اذإف «سانلا قيرط نع ةيحان يق لبج فهك لحد هنأ ماشلا

 راد يي يدهج تلطأ تنك نإ :لوقي وه اذإو «ههجو ىلع بوبکم

 .ينعزفأ يأ (۱)

 .هتكلهأ يأ (۲)
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا تاتک

 اهيأ كنيع نم ينتطقسأو ينتلمهأ دقل «ةرحآلا يف يئاقش ليطتو ءايندلا

 :لاقف .ضرألا تلب دق هعومد اذإف «هسأر عفرف «تملسف :لاق !مركلا

 ام هلقع نم تيأر املف !؟اسانأ مكل اهلهأو ةعساو مكل ايندلا نكت ملأ

 !؟عضوملا اذه يف تبرتغاو «سانلا تلزتعا !هّللا كمحر :هل تلق «تيأر

 ىلإ غتباف «هللا ىلإ كل برقأ هنأ تننظ ام ثيحف «يحأ يأ تنأف :لاقف

 :لاق ؟معطملاف :تلق :لاق .اضوع هریغ نم هوغتبم دجي نلف ءالیبس كلذ

 تبنيف «كلذ اندر اذإ :لاق ؟ةلقلاف :تلق :لاق .هيلإ ةحاحلا دنع كاذ لقأ

 كب يتاف عضوملا اذه نم كحرحأ الأ :تلق :لاق .رجشلا بولقو ضرألا

 ثيح بصخلاو فيرلا امنإ :لاق مث «ىكبف :لاق ؟بصخلاو فيرلا ضرأ

 .سانلاب يل ةجاح ال «نآلا تومأ ريبك خيش انأو كبك هللا عاطي

 كلام بتك :لاق ءانباحصأ ضعب ينثدح بويأ نب ىحي نع ٠-

 هللا لوسر دجسم دنع تنك ولف «مث تودب كنإ :يرمعلا ىلإ سنأ نبا

 كري م ىلاعت هللا نإ «كلثم ةرواج هركأ ينإ :يرمعلا هيلإ بتكف .!؟4
 .طق ةعاس هيف هحولا ريغتم

 ‹-يرمعلا :نعي- ادبت امل :لاق «يزورملا يحب نب دمحم نع ۸١-

 هت رطب همس ترکی بانک سم راضی ۷ ناک و ارتک نا ماب ناک

 نم ملسأ الو ءربق نم ظعوأ ءيش سيل هنإ :لاقف كلذ يف هل ليقف

 .باتك نم سنآ الو «ةدحو
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 راوفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانك

 يبأ نب ميعن اهيبأ نع دغتملا يأ نب ميعن ةنبا ليعامإ مأ نع -۲

 ينديزي نم برق نم كب ذوعأ ينإ مهللا :هئاعد نم ناك :تلاق «دعتملا

 .!كنم ادعب هبرق

 يق ةالصو ةعمجلا الول :لاق هل صاعلا يبأ نب نامثع نع -۳

 ىتح «هنم جرحأ ملف هتلخد مث ءاتيب هذه يراد ىلعأ يف تينبل «عيمجلا

 .يربق ىلإ جرحأ

 :لاق ديمح نب صفح تعم :لاق «سامشلا نب ميهاربإ نع ٤-

 دق :لاق .ريخب :تلق ؟تمدق فيك :لاق .ريخب :تلق ؟تنأ فیک :ل لاق

 :لاقف «دحاو ريغ ينعاج :لاق .يردأ ال :تلقف .كمودقب ورم لهأ ملكت

 :لاق .يردأ ال :تلق ؟ورم ةنيدم ىنب نم :يل لاق مث .ميهاربإ مدق دق

 ؟صفح نوکی نم ادغف !؟اهانب نم یردی ال هذه لثم ةنيدم ينبي لحر

 نيسم ذنم سانلا تبرحج :لاق مت .لوقلا اذهب رتغي ال ؟ميهاربإ نوكي نم

 ينيب اميف ابنذ يل رفغ الو «ةروع يل رتسياحأ يل تدحجو امف «ةنس

 ءالؤهب لاغتشالاف «بضغ اذإ هتنمأ الو «هتعطق اذإ ينلصو الو «هنيبو

 هيضري ام رظنت مث ءاقيدص مويلا ذختأ :لوقأ تحبصأ املك «ريبك قمح

 .لوغشم ادبأ تنأف ؟ةوعد يأ ؟ميلست يأ ؟ةيده يأ كنع

 ال كل ام :دشار يأ نب عيبرلل ليق :لاق «رذ نب رمع نع ٥-

 .ةعقاولا تعنص ام ملعأ ىقح هللاو ال :لاق ؟مهثدحتو سانلا طلاخت

 -۔ ٤ 1۹-



 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 اعر :لاق .كبجعي لسغلا ىرأ ىنإ :تلقف «لستغا دقو جرخف «هبابب

 بحأ ىنتدهع :لاق .ثيدحلا :تلق :لاق ؟كب ءاحج ام :لاق .تلستغا

 .!؟ثيدحلا

 :ءازحجأ ةرشع ةمكحلا :لاقي ناک :لاق «درولا نب بیهو نع -۲۷

 وه :ةلزعلا ريسفت يق مهضعب لاق :لاق «كرابملا نب هللا دبع نع -۸

 اوضاح نإو «مهعم ضخف « هللا ركذ يف اوضاح نإف «موقلا عم نوكي نأ

 .كسمأف «كلذ ريغ يف

 :هنبال ءامكحلا ضعب لاق :لاق «كلملا دبع نب ميهاربإ نع ٠-

 .رت م نم كيذؤي نلو «عمست مل ام كرضي نل هنإف «سانلا لزتعا !ينب اي

 اهضغبأ نمل اهنأ ريغ ءاهضغبأ نم الو اهبحأ نم قفاوت ال ايندلا نإ !ينب اي

 :كلملا دبع نب ميهاربإ دشنأ ۹١-

 دسعبألاو برقألا هشحوي اسنأتسم ةدحولاب راصو

SELE 



 دا رقنالاو ةل زعلا ةلاسر تا رشاعملا باتک

 ايندلا مسو ىلاعت هللا نإ :لاق «نالجع نب طيش نع -۲

 .هب نيعيطملا سنأ نوكيل ؛ ةشحولاب

 تيأر اذإ :ءاملعلا ضعب لاق :لاق «كلملا دبع نب ميهاربإ نع -۳

 .هب كسنۇي ديري هنأ ملعاف «هقلخ نم كشحوي كك هلل

 .نصوأ :يروثلا نايفسل لحر لاق :لاق «كامسلا نبا نع ٤-

 .تويبلا موزلو توكسلا نامز اذه :لاق

 :ثالثب نوصاوتي راربألا ناك :لاق «رانيد نب كلام نع ٥-

 .ةلزعلاو ‹رافغتسالا ةرثكو «ناسللا نجسب

 «هملع رثكي نأ دارأ نم :لاق طظ يراصنألا بويأ يبأ نع ١-

 .هتريشع سلجم ريغ يف سلجيلف ؛هملح مظعيو

 ‹«كقلخل نسحأ كموق ريغ عم وزغت نأل :لاق «ذئاع نبا نع -۷

 و ل یم کب یکی د

 :لاق !هللا لوسر ای یل :اولاق هرم سالا ری کری ل الار :لاقف «سولحج

 مكر بخأ الأ «لتقي وأ تومي ىتح بك هللا ليبس يف هسرف سأرب كسم لجر»
 ميقي «بعش يف لزتعم ؤرما» :لاق !هّللا لوسر اي ىلب :اولاق (؟هيلي يذلاب

 (؟الزنم سانلا رشب مكر بخأ الأ «سانلا رورش لزتعيو ءةاكزلا ينؤيو «ةالصلا

 ۔ ۱۲۹٦ -



 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاغملا باتك
kK 9 8 8 5 

 . هب يطعي الو ق هللاب لأسي يذلا» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 «ملسيل تكسيو «ملعيل طلاخي نمؤملا :لاق «هبنم نبا نع -۹

 .منغیل ولو «مهفيل ملکقيو

 ناك :لاق ءانباحصأا انثدح يميتلا دمحم نب هللا ديبع نع - ٠١

 ‹«ترق الف «كب هنيع رقت مل نم :لوقيف «هتيب ين ولخي دمحم وبأ بيبح

 .سنأ الف «كب سنأي م نمو

 نم تيضر :سيق دبع نب رماعل ليق :لاق «ةرخص يأ نع ٠١-

 ةرق لعج ىلاعت هللا نإ :لاقف !؟كسبل هذهو اذه كتيبب كفرشو كبسح

 .اذه يف رماع نيع

 «سانلا ةفرعم نم لقأ :لحرل لاق هنأ ؛روصنم نب رشب نع -۲

 ناك -ايندلا يت ةحيضف :ينعي- ءيش ناك نإف «نوكي ام يردت ال كنإف

 .ليلق كفرعي نم

 :يمعثخلا ايركز وبأ دشنأ - ۳

 سؤرألا قوف بانذألا لعاجلا سكنتملا كنامزردردال

 سلجم وأ لفحعب تررم اذإف ابذاك ةلاقملا يف كدنع تنك نإ

 ٦۷. :مقرب هجیرخت مدقت (۱)

 - ۹۷ -۔



 ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

OSORNO 

 دارضنالاو

ETE 

 سرفتملا ةسارف هيلإ ومست ديس نم ىرت له كفرطب يمراف

 سلفأ ةسمخب ةمركم دجملل  يرتشي نم هلهأ نم ىرت له مأ
 سلفملا داوجلا ىلإ كانغ لقناف ينؤوسي ليحخبلا ىنغ نإ بر اي

 :-دسأ ينب نم يبارعأ- ناسح دشنأ ٤ ٠ ١-

 ءاثغلا يقبو هلاحر دابو ءافولاو ممذتلا بهذ الأ

 ءاوع مه باثئذلا مهنأك سانأ ىلإ نامزلا ينملسأو

 ءاد هادعأ برجأ أك ينوعفادتي مهتنئح ام اذإ

 ءالبلا لزن اذإ ءادعأو مهنع تينغتسا اذإ يل قيدص

 ءافعلا مهلك ناوحإلا ىلع لاقم ىلع مالأ الو لوقأ

 :لاق ؟تولح ام :بهارل ليق :لاق ‹«يلصوملا نمؤملا دبع نع - ٠

 . يشب لوطب

 :بهارل ينارادلا ناميلس وبأ لاق :لاق «ميهاربإ نب نوع نع ٠٦-

 لحدأ مث .ايندلا خف نم سايكألا ةبثو :لاق ؟دارفنالاو يلحتلا ىلإ كاعد ام

 .هسأر

 یری نامز سانلا ىلع يتأيس :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع -۷

 .نزحلا :ثبلا (۱)

- 1۹4۸ - 



 دا رقنالاو ةل ةلزعلا ةلاسر تا تارشاعملا باتک

 مهيبصو “'”رطاش مهباش «بائذلا بولق مهبولقو سانأ ةروص يف سانلا

 مهيف قسافلا «ركنملا نع ىهني الو فورعللاب رمأي ال مهخيشو مراع

 .ريقح مهيف نمؤملاو «زيزع

 نع ينلأسف :لاق «نانس ابا انيتأ :لاق «حاص نب يلع نع-۸

 يف انهه نادم روث ال :تلق :لاق ؟لحطأ :لاق .روث ينبب :تلقف ؟يلزام

 اميف كلك هللا ركذاف ءديعب كلزنم نإ :لاقف «يلإ رسأف :لاق .ةفوكلا نطب

 .غلبت نأ نيبو كنيب

 ي هل ليقف «هتيب ق سلجي سواط ناک :لاق «نايفس نع -۹

 .سانلا داسفو ةمئألا ”فيح تبه :لاقف كلذ

 لحديف جحلا نم عحري سواط ناك :لاق «سنأ نب كلام نع ٠-

 سواط ناكو :لاق .لباق نم جحلا ىلإ جرخي ىتح هنم جرخي الف «هتيب

 ول :هل لاقيف «ةفصلا باحصأ نيكاسملا ءالؤه وعديو ماعطلا عنصي

 .هنودجي نوداکی ال مهنإ :لوقیف ؟اذه نود اماعط تعنص

 يل نكي ملف «ةفوكلا تمدق :لاق «يدبعلا نايح نب مره نع ١-

 هدحو اسلاج هيلع تطقس ىتح «هنع لأسأو هبلطأ « ينرقلا سيوأ الإ مه

 .اثبح هبدؤمو هلهأ ايعأ يذلا :رطاشلا )١(

 .ريرشلا ثيبخلا وأ سرشلا :مراعلا (۲)

 .روجلاو ملظلا :فيحلا (۳)

 - ۹۹ ۔



 دارضنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 تعنلاب هتفرعف «هبوث لسغيو ًاضوتي «راهنلا فصن تارفلا ءىطاش ىلع
 «سأرلا قول رعشأ “”ةمدألا ديدش مدآ «ميحل لحر اذإف « يل تعن يذلا

 هيرك «ءاذح ريغب فوص نم ءادرو فوص نم رازإ هيلع «ةيحللا ثك
 :لاقف «يلإ رظنو يلع درف «هيلع تملسف ءادح رظنملا بيهم «هحولا

 «ينحفاصي نأ ىبأف «هحفاصأل هيلإ يدي تددمو .لحر نم هللا كايح

 فيك !كل رفغو سيوأ اي هللا كمحر :تلقف .هللا كايحف تنأو :لاقف

 نم تيأر ذإ «هل يتقرو هايإ يبح نم ةربعلا ينتقنح مث ؟هللا كمري تنأ

 نب مره ای هللا كمري تنو :لاق مث «یکبو تیکب یتح تیار ام هلاح

 هلإ ال :لاق .هللا :تلق :لاق ؟يلع كلد نم ؟يحأ اي تنأ فيك !نايح

 ينفرع نيح هنم تبجعف !الوعفمل انبر دعو ناك نإ هللا ناحبس «هللا الإ

 تفرعو ينتفرع نيأ نم :تلق «ينآر الو طق هتيأر ام هللاو الو «ينامو

 تفرع «ريبخلا ميلعلا ينأبن :لاق !مويلا لبق طق كتيأر ام هللاو !؟يبأ مسا

 سفنأ اه حاورألا نإ «كسفن يسفن تملك ثيح كحور يحور

 هللا حورب نوباحتيو ءاضعب مهضعب فرعي نينمؤملا نإ «ءايحألا سفنأك

 تقرفتو «رايدلا مهب "تأن نإو ءاوملكتيو اوفراعتيو اوقتلي م نإو كك
 .لزانملا مهب

 .ةرمسلا يأ )١(

 .تدعب يأ (۲)
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 دارففالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 ۾ ينإ :لاق .كنع هظفحأ ثيدحب كيب هللا لوسر نع ينثدح :تلق

 دق الاجر تیأر دق نکلو «ةبحص هعم يل نكت ملو ءب هلا لوسر كردأ

 اذه حتفأ نأ بحأ تسلو «مكغلب ام ضعبك هثيدح نم يغلب دقو «هوأر

 يت ءايتفم الو اصاق الو اثدحم نوكأ نأ بحأ ال «يسفن ىلع بابلا

 يلع ارقا !يحأ يأ :تلق :لاق !نايح نب مره اي سانلا نع لغش سفنلا

 وأ ءاديدش ابح هللا يف كبحأ ينإف «كنم نهعمأ كلك هللا باتك نم تايآ

 ىلع يديب ذحأف .كنع اهظفحأ ةيصوب ينصوأ وأ «تاوعدب يل وعدا

 «ميحرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :لاق مث «تارفلا ءىطاش

 م «هناکم یکب مث :لاق «ةقهش قهش مث :لاق .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نسحأو «هثيدح ثيدحلا قدصأو «يبر لوق لوقلا قحأو يبر لاق :لاق

 ج نيبعل اًَمّهَسََب اَمَو ضرار تاولمَسلا اًتَهلَح امو » :همالك مالكلا

 قهش م :لاق [«داعدلإ 4 2: ميحّرلآ زيزعلا وه نإ :غلب ىتح («سدإ
 :لاق مث «هيلع يشغ دق هبسحأ امنإو «هيلإ ترظنف «نكس مث «ةقهش

 امإف «نايح وبأ تامو «تومت نأ كشويو ‹«كوبأ تام !نايح نب مره اي

 تامو !نايح نبا اي ءاوح تتامو «مدآ تامو «رانلا ىلإ امإو «ةنجلا ىلإ

 نبا اي نمحرلا يج ىسوم تامو !نايح نبا اي نمحرلا ليلخ ميهاربإو حون

 وبأ تامو لب هللا لوسر دمحم تامو «نمحرلا ةفيلح دواد تامو !نايح

 نب رمع ييفصو يقيدصو يحأ تامو !نايح نبا اي نيملسملا ةفيلخ ركب

 كلذو يح ذغموي رمعو ؛رمع هللا محر !هارمعاو :لاق مت .لف باطخلا

 - 1۳۰1 ۔



 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

LOSES SG 

 نإ «ىلب :لاق .تمب م يح رمع نإ !هللا كمحر :تلقف .هتفالخ رحآ يف

 ي تنأو انأو «تلق ام تملع دقف «مهفت تنك نإ «يلإ هاعن دق يبر

 «فافح تاوعدب اعدو كيب يبلا ىلع ىلص م “'[ناك] دق نئاكو «ىتوملا

 اياقبو كك هللا باتك !نايح نب مره اي كايإ يتيصو هذه :لاق مث

 ‹توملا ركذب كيلعف «كسفنو يسفن كل تيعن «نينمؤملا نم نيحلاصلا

 «مهيلإ تعحر اذإ كموق رذنأو «تيقب ام نيع ةفرط كبلق نقرافي الف

 قرافت نأ كايإو يايإو «كسفنل حدكاو ءاعيمج كتلم لهأل حصناو
 نب مره اي ةمايقلا موي رانلا لحدتف «ملعت ال تنأو كنيد قرافتف «ةعامجلا

 نم كيف ينرازو «كيف ينبح هنأ معزي اذه نإ مهللا :لاق مث !نايح

 «مالسلا راد كراد ف ارئاز يلع هلحخدأو «ةنجلا ف ههحو ينفرع «كلحأ

 نم هضرو «هتعيض هيلع مضو «ناك ام ثيح ايندلا يف ماد ام هظفحاو

 نم هيطعت امل هلعحاو «هل هرسيف ايندلا نم هتيطعأ امو «ريسيلاب ايندلا

 نب مره اي هللا كعدوتسأ !ءازحلا ريخ ينع هزحاو «نيركاشلا نم كمعن

 «هللا كمحر مويلا دعب كارأ ال :لاق مث !هللا ةمحرو كيلع مالسلاو نايح

 ام مهلا ديدش «مغلا ريثك ينأل «يلإ بحأ ةدحولاو «ةرهشلا هركأ ينإف

 ملعاو «ينبلطت الو ينع لأست الو ءايندلا يف ايح سانلا ءالؤه عم تمد

 كركذأس ينإف «يل عداو ينركذاف «ينرت ملو كرأ م نإو لاب ىلع ينم كنأ

 .كردتسملا نم ةدايز )١(

-Y- 



 دا دارفنالاو ةل لزعلا | ةلاسر تارشاعملا باتک

 نأ هيلع تصرحف .انهه انأ ذخآ ىتح انهه قلطنا « هللا ءاش نإ كل عدأو

 هافق يف رظنأ تلعجف «يكبأو يكبي هتقرافف «يلع ىبأف «ةعاس هعم يشمأ

 امف «هنع تلأسو كلذ دعب هتبلط مكف «ككسلا ضعب لحد ىتح

 ةعمج يلع تتأ امو !هل رفغو هللا همحرف «ءيشب هنع ينربخي ادحأ تدحو

 .لاق امك وأ «نيترم وأ ةرم يمانم ف هارأ انأو الإ

 نأ ءرملا ىلع بيعلا لقأ نإ :لاق هل د هللا ديبع نب ةحلط نع -۲

 .هتيب يف :عيکو لاقو .هراد يف سلجي

 نأ ءرملل بيعلا لقأ نإ :لاق بط هللا ديبع نب ةحلط نع ٣-

 .شيرق ءامکح نم هنإ :لاقي ناکو .هراد يف سلجي

 .ةءورم هبابب ءرملل سولحج :لاق هبط > هللا ديبع نب ةحلط نع ٤ ١١-

 لاق «قيقعلاب هرصق ةورع ذحختا امل :لاق «ةورع نب ماشه نع ٥-

 مهدحاسم تيأر ينإ :لاق ؟ب هللا لوسر دجسم توفح :سانلا هل

 -ةرهاظ :لاق هنظأ- "مهحاجف يف ةشحافلاو «ةيغال مهقاوسأو «ةيهال

 .ةيفاع يف هيف مه امع كلانه اميف ناكو

 لزات نأ كعنمب ام :ةورع نب هللا دبعل ليق :لاق «نايفس نع ١-

 .ةبكنب حرافو ةمعنل دساح نيب مويلا اهب سانلا نإ :لاق ؟ةنيدملا

 .مهقرط يق يأ (۱)

1 - 



 دا ارفنالاو ةل زعلا ةاسد تارشاعملا باتك

 مهدأ نب ميهاربإ لاق :لاق «يزارلا نامعنلا نب رفعج نع -۷

 لحرلا نم بحجعلا امنإو ؟ينم نوبجعت !ماشلا له اي :موي تاذ

 ةيناث دعب هيلع تعقو ىتح ةيردنكسإلا لابح يف هتبلط ينإف « يناردنكسإإلا

 نم :يل لاقف «يلإ ةتافتلا هنم تناح مث «شوهدم هنأك يلصي وهو ماي

 ةسمخب هتثدحف :لاق ؟هب انئدحت ءيش كدنع له :لاق .يبارعأ :تلق ؟تنأ

 ىتح انهه تنأ ذح :لاقف « قافأ مث «هيلإ رظنأ انأو هيلع يشغف «فرحأ

 هيلع ردقأ ملف «كلذ دعب هتبلطف .انهه انأ ذحآ

 انمجه «مهتيأر موق لثم رأ م :لاق «ديز نب نمحرلا دبع نع -۸

 انتبف ءانوأر نيح اوقرفتف «رحبلا لحاوس ضعب ي دابعلا نم رفن ىلع ةرم
 خارصلا الإ ليللا ةماع عمأ تنك امف «ةريزجلا كلت يق انيفرأو «ةليللا كلت

 .ادحأ مهنم رن ملف «مهراثآ انعبتاو «مهانبلط انحبصأ املف «رانلا نم ذوعتلاو

 بلط يق ماشلا ىلإ تحرح :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع -۹
 يل لاق ىتح «داهتجالا ديدش لحرلا دعب لحجرلا دحجأ تلعجف «دابعلا

 نم اندقف انكلو «ديرت يذلا وحنلا لهأ نم لحجر انهه ناك دق :لحر

 ؟هباصأ ءيش وه مأ «كلذب سانلا نم بجتحي نأ ديري يردن الف «هلقع

 ديزي ال «ةكتاعو ديلولا :لاق دحأ هملك اذإ :لاق ؟هنم متركنأ امو :تلق

 اذإف «هت رظتناف هتجردم هذه :لاق ؟هب يل فيكف :تلق :لاق .هيلع

€ - 



 دا رقنالاو ةا ةل زعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 اذإف ءنوللا ريغتم «رعشلا رفاو ءرظنملا هيرك ءهحولا هيرك “"هلاو لحرب

 «نوشمب توکس هفلخ مهو يشع تکاس وهو «هفلحو هلوح نايبصلا

 درف «يلإ تفتلاف «هيلع تملسف «هيلإ تمدقتف :لاق .ةسند ° امطأ هيلع

 ديلولا :لاقف .كملكأ نأ ديرأ ينإ !هللا كمحر :تلقف «مالسلا ىلع

 تربح : تلق .ةكتاعو ديلولا :لاقف .كتصقب تربحأ دق :تلق .ةكتاعو

 ديلولا :لاق .كتصقب تربحأ :تلق .ةكتاعو ديلولا :لاق .كتصقب

 هعم اوناك نيذلا نايبصلا عحرو «دجسملا لخد تح ىضم مث .ةكتاعو

 توندف دجس مث «عوكر لا لاطأف «عكر ف ةيراس ىلإ لزتعاف :لاق «هنوعبتي

 نع كلأسيو كملكي نأ ديري بيرغ لحر !هللا كمحر :تلقف «هنم

 .ينملکت یتح حرابب تسلو «رصقأف تعش ئش ناو «لطأف تعش کش تئش ناف «ءيش

 وهو لوقي وهو هنع تمهفف :لاق «عرضتيو وعدي هدوجس يف وهو لاق
 توندف :لاق « تمس تح دوجسلا لاطاف :لاق !كرتس !كرتس :دحاس

 هنأک «تیم وه اذاف «هتک ر حف :لاق «ةكرح الو اسفن هل عما ملف «هنم

 :لاق .هلقع نم تركنأ كنأ تمعز يذلا ىلإ رظناف لاعت :تلقف

 .هانفدو هانأیهف :لاق ‹هتصق هيلع تصصقف

 .فوخلا وأ نزحلا وأ دجولا ةدش نم ريحتلاو لقعلا باهذ :هلولا )١(
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانك

 نوكي نامز سانلا ىلع نيتأيل :لاق يل ةسبع نب ورمع نع ٠-

 لک و

 ڈا تدم نابل یدو نم ایداو تق من لیس راب تقلا ‹ حیجن

 4 ج نودبغاف ياف ةعسَو ىضرأ اط: هلوق يف ءاطع نع - ۲
 .ةعس يضرأ يق نإف ءاوبرهاف يتيصعم ىلع معتدرأ اذإ :لاق [٠٠:توكسل]

 وهو هلظ رذ يبأ ىلإ تسلح :لاق «سيق نب فنحألا نع ٣-

 یلب :تلق .اريخ سيل «اريخ ىلمت ريخلا لمأ :لاقف «يلع لبقأف «حبسي

 ءالمإ نم ريخ توكسلاو :لاق .حيبستلا ىلع لبقأ م ! هللا كحلصأ «هللاو

 نم ريح حاصلا سيلجلاو :لاق مث .ىلب :تلق ؟كلذك سيلا «رشلا

 ىوسلا سيلح نم ريخ ةدحولاو :لاق .ىلب :تلق ؟كلذك سيل «ةدحولا
 .ىلب :تلق ؟كلذك سيلا

 ةزمح ابأ تعم :لاق «قحال نب ديمحلا دبع نب نامثع يبأ نع - ٤

 نم مهنم نإف «سانلا رذحا !رشب ابأ اي :قحال نب لضفملل لوقي يفوكلا

 نم ذحتت الف «هلاتحي نأ دعب هلتق اناسنإ لتقي نأ ىلع امهرد يطعأ ول

 .اناطيش مهنم ناسنإ لك عم نإف ءهنم كل دب ال ام الإ مدحلا

 نم داهزلا نم لحر ينثدح :لاق «صاوخلا ةبتع نب دابع نع -°
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 دارضنأالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 مهايقل يف الإ ةذل الو ايندلا نم ءيش يت ةمه يل نكت م :لابحلا يف حيسي
 لحاوس نم لحاس ىلع موي تاذ انأ انيبف :لاق -داهزلاو لادبألا ينعي-

 نم جرح دق لحرب انأ اذإ «نفسلا هيلإ ًافرت الو «سانلا هنكسي سيل رحبلا

 طقسف «هفلخ ىعسأ هتعبتاو «ىعسي لعجو بره ينآر املف «لابحلا كلت

 :تلقف «ينملکی ملف ؟هلا كمر برهت نمم :تلقف «هتکر داو ههحو ىلع
 انأ ام هللاوف «تنك ثيح قحلا موزلب كيلع :لاق .ينملعف «ريخلا ديرأ ينإ

 ءاتيم طقسف ةحيص حاص مث .اهلمع لثم ىلإ كوعدأف يسفنل دماحب

 تمنو تيحنتف «انيلع ليللا مجهو :لاق .هب عنصأ فيك يردأ ال تثكمف

 ليخ ىلع ءامسلا نم هيلع اوطبه رفن ةعبرأ يمانم يف تيرأف «هنع ةيحان

 يذلل اعزف تظقيتساف «هونفد مث «هيلع اولصو «هونفكو «هل اورفحف «مه

 ىلإ تقلطنا تحبصأ املف «ليللا ةيقب مونلا "”ةنسو ينع تبهذف «تيأر

 اديدح اربق تيأر ىتح «رظنأو هرثأ بلطأ لزأ ملف « هيف هرأ ملف «هعضوم

 .يمانم يف تيأر يذلا ربقلا هنأ تننظ

 رورس :لوقي نميلاب ادباع تعمم :لاق «يدع نب ايرکز نع -۹

 ( .هديس هتاجانمو ةولخلا يف هتذلو نمؤملا

 وهو دشار يبا نب عيبرب لحر رم :لاق «لوغم نب كلام نع-۷

 تلحد ول :لحر هل لاقف «نيئاذحلا قيدانص نم قودنص ىلع سلاح

 .مونلا لوأ وهو ساعنلا :نسولا )١(
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 دارفنالاو ةلزعلا ةل ةلاسر تارشاعملا باتک

 «ةعاس ىلق توملا ركذ قراف ول :لاق .كناوحإ تسلاجف دجسلملا

 «ةنابحلا ق دشار يأ نبا عم تنك :لاق «بشوح نب فلح نع -۸
 لاقف [:مس] ةيآلا 4 تعبأ م بّْبَر ف سنك نإ سمانلآ اهيا ظ :لحر ًارقف
 «ةراجتلا نم ديرأ امم ريثك نيبو ينيب توملا ركذ لاح :دشار يبا نب عبر

 نأ الولو «يلق يلع دسفي نأ تيشخل ؛ةعاس يلق توملا ركذ قراف ولو

 .تومأ ىتح ينكسم ةنابحلا تناكل ؛يلبق ناك نم فلاحأ

 :لوقي يروثلا نايفس تعم :لاق ,ديشر نب نسحلا نع-۹

 .كفرعي نم ةفرعم ركنأو «كفرعي ال نم ىلإ نفرعت ال !نسح اي

 هللا هحر يروثلا نايفس لاق :لاق «ليعامإ نب لمؤملا نع ٠-

 لب ءال :لاق ؟فرعت ال نمم وأ فرعت نمم هرکت ام كيتأي « ينربحأ :لحرل

 غلبف «ناوحإ دمحم نب رضنلل سيل :لاق «ةمصع يبأ نع ١-

 قلا لاحاب ناکو ءادحاو احخأ تباث نب دمحم ملعأ م :لاقف ‹رضنلا كلذ

 .-بحلا نم :يأ- سانلا دنع ناک

 . ينوفرعي
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 :يئاطلا دوادل تلق :لاق «يدوألا سيردإ نب هللا ديبع نع -۳

 .سانلا ةفرعم نم لقأ :لاق .ينصوأ

 قدص ام :لوقي مهدأ نب ب ميهاربإ تعم :لاق «تولاط نع-٤

 .طق حيبستلاب هيتفش كرحي هرأ ملو :لاق .ةرهشلا بحأ دبع هللا

 لابا ضعي يف فوطأ انآ انب :لاق «حئاسلا ةورف يبأ نع -

 انأ اذإف «توصلا تعبتاف «رمأل انهه نإ :تلقف «لبجب ىدص تعم ذإ

 يل ناکو «هقلخ نم ينشحوأو «هرکكذب ينسنآ نم اي :فتهي فتاهب

 ابرقت هب دادزأ ام كتفرعم نم يل بهو قرع مويلا محرا « ترسم دنع

 :لاق !نيقتملا كئايلوأ نم مويلا ينلعحا «هئايلوأ ىلإ ةعينصلا ميظع اي !كيلإ

 طقاس خيشب انأ اذإف ءاهوحن تلبقأف ءادحأ رأ ملف «ةخرص تعم مث

 تح هدنع لزأ م مث «هيلع تیطغف «هدسح ضعب ادب دق «هيلع ايشغم

 مكيلإ :لاق .مدآ ينب نم لحر :تلق ؟هللا كمحر تنأ نم :لاقف «قافأ

 :تلقف «ينكر تو قلطناف «ماقو «ىكب مث :لاق .تبره مکنمف «ينع

 .انهه :لاقف ءءامسلا ىلإ هديب ًاموأف «قيرطلا ىلع ينلد !هللا كمحر

 لزتعا دق ردكنملا نب دمحم نب رمع ناك :لاق «ةنييع نبا نع -

 ‹« حتفا حتفا !مالغ اي :موي تاذ همالغل لاقف «ىوط يذب لزنف «سانلا

 .نزحلا :ةريعلا )١(
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 کرب الو مکتوب مکعست :لاق هل لبحج نب ذاعم نع -۷

 .كك هللا ىلإ سانلا اوقباسو «دحأ مكفرعي الأ

 يف دابعلا نم الحر تيقل :لاق «حون يبأ نب هللا دبع نع -۸

 امأ «كدحو انهه عنصت ام !يحأ اي :تلقف ءادرفنم رئازجلا ضعب

 تنأ مك ذنم :تلق .معأ عضوملا اذه ريغ يف ةشحولا :لاق !؟شحوتست

 .معنملا دنع نم :لاق ؟معطملا نيأ نمف :تلق .ةنس نيثالث ذنم :لاق ؟انهه

 معطملا نم هيلإ تجتحا اذإ هيلع لوعت ءيش كنم برقلا يق انههف :تلق

 ينربحخأ :تلق !كل نمضو هتيفك دق اع كبركأ ام :لاق ؟هيلإ تعحر

 راهنلاو ليللا اذه يف لظأ ينأ ريغ «ىرت ام ريغ رمأ يلام :لاق .كرمأب

 ةحيص حاص مث :لاق .مون الو ةنس هذحأت ال نم مرك ىلع الكتم
 .تيضمو «لاحلا كلت ىلع هتكر تف «هيلع ايشغم طقسو « تبثوف «ينعزفأ

 «ملعلا عيباني اونوك :لاق هه خ دوعسم نب هلا دع نع

 ناقلخ «بولقلا ددج «ليللا جرس ''تويبلا سالحأ «ىدهملا حيباصم

 .ضرألا لهأ يف نوفختو «ءامسلا لهأ يف نوفرعت «بايلا
 ةفاخس ىلع اليلد هب یفک :لاق هبط د دوعسم نب هللا دبع نع - ۰

 .هقيدص ةرثك ؛لحرلا نيد

 .مكتويب اوحربت الو اهومزلا يأ )١(
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 سلح الو «دحأ ىلإ تسلح ام :لاق «روصنم نب رشب نع - ۱

 وأ هيلإ مقأ م ول ينأ تملع الإ «يدنع نم ماق وأ هدنع نم تمقف «يلإ

 .يل اريح ناک «يلٳ دعقي

 انا روصنم نب رشب تدعاو :لاق «يدهم نب نمحرلا دبع نع - ۲

 «هانيتأ املف «هيتأن نأ يرسلا نب رشبو ةبلع نب هللا دبعو بيصخلا وبأو

 .اوجب ال نأ يلق ىلع بلاغلا ناكف «مكتبحص يف هللا ترحختسا دقو :لاق

 .ریثک ريخ مکعم تنك ذنم ينتاف دقل :لاق مث ءانثدحف «روصنم

 حبرأف ءادحأ ىقلأ نأ داكأ ام :لاق ‹روصنم نب رشب نع ٤

 .فراعملاو ناوحإلا ةرثكو كايإ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نع - ٥

 كايإ !لف اي :ةملس نب كام يل لاق :لاق «ةريغم نع- 1

 ."ءالحألا ةرثكو

 نب ورمع نع هيب نع يلع نب ىسوم نع بوي نب ىج نع - ۷
 ؟ءامرغلا ام :ىسومل تلق .ءامرغلا رثك ءالحألا رثك اذإ :لاق 4ل صاعلا

 .قوقحلا :لاق

 .نالف اي يأ (۱)

 .ءاقدصألا )۲(
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 طئاح ىلع رودأ تنك :لاق «يدزألا نمهحرلا دبع يبأ نع - ۸

 ىلإ تأكتاف ءربكي وهو رحبلا يف نيلحرلا يلدتم لجرب تررمف «توريبب
 قتا :لاق ؟كدحو اسلاح كل ام !باش اي :تلقف «هبنج ىلإ ىتلا ةفارشلا

 يبر يعم نِ «يمُا ينتدلو ذنم يدحو طق تنك ام ءاقح الإ لقت الو هلل

 اذإف «ىنقرافي ام ناطيشو «ىلع ناظفحي ناكلم يعمو «تنك ام ثيح

 «يناسلب هلأسأ ملو ‹يلقب اهايإ هتلأس كك يبر ىلإ ةحاح يل تضرع

 هللا لوسر ركذ :تلاق ءاهنع هللا ىضر ةيزهبلا كلام مأ نع -۹

 دبعي «هلام يف لزتعم لجر ؛اهيف سانلا ريخ وأ اهيف مكريخ» :لاقف «نتفلا ة4
 .'«هنوفيخيو ودعلا فيخي «هسرف سأرب ذخآ لجر وأ كبك هبر

 .مهلقأ مث سانلا ربحا :لاق «دهاح نع - ۱ ۰

 اتاوصأ عمسأ ءالوقع ىرأ الو الاجر ىرأ :لاق «نسحلا نع ٠١-

 .ابولق بدحأو ةنسلأ بصحأ ءاسينأ ىرأ الو

 سيلحو خأ لك :ينع ظفحا :لاق «رانيد نب كلام نع -۲

 بابلا ينو :يذمرتلا لاق ٠٠١/٠١ يناربطلاو ٤۷۳/٤ يذمرتلاو ۱۹/١ دمحأ هجرحأ (۱)
 خيشلا هححصو .بيرغ نسح ثيدح اذهو «سابع نباو ديعس يبأو رشبم مأ نع

 .ينابلألا
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 تارشاعملا بانک
 دارفنالاو ةلزعلا لاسر

 ابا اي :باهش نب ثراحلا يل لاق :لاق «نامیلس نب رفعج نع - ۱۴۳

 .نوعرف لآ نمؤمك نك «نامزلا اذه يف دحأ ىلإ نحرخت ال !ناميلس

 برس زرحم نب ناوفصل ناک :لاق «دايز نب ىلعملا نع ٤-

 .هيف يکي

 ‹قیقرو لام دايز نب ءالعلل ناک :لاق «مهد نب فوُأ نع -۵

 ءامهتلغ لكأي نينثا وأ امالغ كسمأو «مهضعب عابو «مهضعب قتعأف

 نكي ملف «سانلا ةسلاج كرتو «نيفيغر موي لك لكأي ناكف «دبعتف

 دوعيو «ءزئانلا عيشيو «هلهأ ىلإ عجري مث «ةعامج يف يلصي ءادحأ سلاجي

 هوتأف ءاوعمتجاف «هناوحخإ كلذ غلبو “ ءىفطف «هلهأ ىلإ عجري مث ضيرلا

 ‹كسفن تكلهأ !هللا كمر :اولاقف «سانلاو نسحلاو هه كلام نب سنأ

 :لاق «مهمالک نم اوغرف اذإ تح ‹«تکاس وهو هوملکف «ءاذه كعسي ال

 .ينمحري نأ هلعل كك هلل للذتأ امنإ

 ‹نيقيدصلا ةلزام لحرلا غلبي ال :لاق «رانيد نب كلام نع - ٠١١

 .بالكلا لبازم ىلإ يوأيو «ةلمرأ اهنأك هتجوز كرتي ىتح

 :هنبال لاق هل قيدصلا ركب ابأ نأ ؛ بط ةريره يبأ نع -۷

 .لزهو فعض يأ )١(
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 دارفنالاو ةلزعلا ةل ةلاسر تارشاعملا بانك

 انأ هيف تأبتحا ىنتيأر يذلا راغلا تأف «ثدح سانلا يف ثدح نإ !ينب اي

 .ةيشعو ةركب هيف كقزر كيتأيس هنإف «هيف نكف ءَ هللا لوسرو
 نم وحن هعم نوشمي اموق ةحلط ىأر :لاق «ءاحر يأ نع -۸

 .ران شارفو عمط نابذ :لاقف «ةرشع

 .هسفنب ولخي نأ ملسملل رشب سيل :لاق «فاسي نب لاله نع -۹

 «ةدحولا نم ريح حاصلا بحاصلا :لاق لڪ رذ يأ نع -۰

 ‹تماصلا نم ريح ريخلا لممو «ءوسلا بحاص نم ريح ةدحولاو
 نم ريح نئاخلاو «نئاخلا نم ريخ ةنامألاو «رشلا لمم نم ريخ تماصلاو
 .ءوسلا نظ

 يشعرملا ةفيذح دنع ركذ :لاق «قاحسإ نب ضيفلا نع ١-
 فرعي ملاع امأف «لهاجلل كلذ هركي اغإ :لاق ءاهنم هركي امو ةدحولا

 .-الف يأ- ياي ام

 ربلا لامعأ نم اتيش ملعأ ام :لاق «يشعرملا ةفيذح نع ١-

 يغبني ناك «ضئارفلا هذه ةليح كل تناك ولو «كتيب كموزل نم لضفأ
 .اه لاتحت نأ كل

 الأ :دل يلعل بعك لاق :لاق ءءادوسلا يبا نب دواد نع -۳

 كؤاكبو «كتيب كموزل 8ك ىسوم نهب ءاج تايجنم ثالثب كربحأ
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 ارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاحملا باتك

o8 5 O GC O ET 2 8 ER OSES GEES OF 

 كربحأ الأ :لاقف ءب يلع هضراعف :لاق .كناسل كفك و «كاتعيطح ىلع

 .ةعامجلا ةقرافمو «ةنسلا كرتو «ةقفصلا ثكن ؟تاكلهم ثالثب

 نم ريخ قدصلا سيلح :لاق هل يرعشألا ىسوم يبأ نع ٠٤-

 لثم حاصلا سيلجلا لثمو «ءوسلا سيلحج نم ريح ةدحولاو «ةدحولا

 لثم ءوسلا سيلجلا لثمو «هحير نم كقبعي '”كذحي م نإ ءرطعلا بحاص

 لثمو «هبلقتل بلقلا يمس امنإو «هحير نم كقبعي كقرحب مل نإ «نيقلا

 ارهظ اهقفصت حيرلاف «ةرجش ىلإ حيرلا اهتأجلأ ةالفلا يق ةشير لغم بلقلا

 انمؤم اهيف لحرلا حبصي «ملظملا ليللا عطقك نتف مكدعب نإو «نطبل

 انم كردأ نم رمأت امف :اولاق .ارفاك حبصيو انمؤم يسحيو ءارفاك يسمو

 .تويبلا سالحأ اونوك :لاق ؟كلذ

 بطعلا نأ اوملع امل :لاق «يرصبلا ورمع نب ميهاربإ نع - ٠

 .ةطلاخملا كرت مهسفنأ اومزلأ ؛ةسناؤملا يف

 لا بحأو ادع اک هلا بح ام :لاق «نیسح نب دلخم نع - ۲

 نأ اوبحأ ىتح ةح اوفرعي م :ةن هي ةنييع نب نايفس لاقف :لاق .هناكم سانلا فرعي

 .اوفرعي ال

 ءيش يف دهزلا تيأر ام :لاق «هللا ههر يروثلا نايفس نع -۷

 .ةسايرلا يث هنم لقأ

 .قصل :قبعو .كطعي م نإ كذحي )١(
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 دارضنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك
(O NODS IES O O e a ر ج ر 

 :لاق .ينصوأ :ميهاربإل تلق :لاق «يلهابلا قاحسإ نب دمحم نع - ۸

 ابناح سانلا عدو اجا هللا ذحتا

 انألمف ءاموي نسحلا ىلع انلخد :لاق «مزاح نب ريرح نع - ٩۹

 ءاسينأ ىرأ الو انيعأ ىرأ :لاقف «موقلا هوجو يف رظنف ء«هحطس هيلع
 .بايثلا سبلت روص «لعف الو لوق قدص الو ةفرعم

 ةنتف مهرضت ال اثيدح مهثدحأف «ةرخص ىلع موقأف «بهذ نم مهبولق

 . ىلع نوردقي الف «رفأ مث ادبأ

 :ءازحجأ ةرشع ةمكحلا :لاقي ناك :لاق «درولا نب بيهو نع -ح_ح-١
 ىلع يسفن تح لاعف :لاق .سانلا ةلزع ةرشاعلاو «تمصلا يق اهنم ةعستف

 ءازجألا هذه نأ تیأرف «هنم ديرأ ام لك طبضأ يندحأ ملف ‹تمصلا

 ؟مهطلاخي ال نم سانلا عم شيعي فيكو :لاق .سانلا طااخت ال :لاق .ينصوأ

 .ةنامألا دأو «ثيدحلا قدصاف «مهتطلاخم نم دب ال ناك نإف :لاق

 ينإ :ةمكحلا هللا هاطعأ نمم لحر لاق :لاق «بيهو نع -۳

 بلقنأ ام هللاوف «نيدلا رمأ يف حبرلا ف عمطأل ينإو «يلزام نم جرحأل
 .ةعيضولاب الإ
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 دارفنألاو ةلزعلا ةلاس تارشاعملا تانک
 رس :

 رفنالاو زعل ر

 يبا تعم :لاق ‹يملسلا مث يزهبلا لوخم نب مساقلا نع-٤

 عقوف «ءاوبألاب يل لئابح تبصن :لوقي مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ دق ناکو

 دق الجر تدجوف «هرثأ يف تحجرخف «هب تلفأف «يبظ اهنم لبح يف

 الزان هاندجوف ءَ هللا لوسر ىلإ هيف انقواستف «هیف انعزانتف «هذحأ

 اننيب هب ىضقف «هيلإ انمصتحاف طنب الظتسم ةرجش تحت ءاوبألاب

 ريخ نامز سانلا ىلع يتأيس» :لاق ءانثدحي ئ هللا لوسر ًاشنأ مث «نيرطش

 نم اهبحاص لكأي ءءاملا درتو رجشلا نم لكأت «نيدجسملا نيب منغ هيف لاما

 -اهفاوصأ نم :لاق وأ- اهراعشأ نم سبليو والا نم برشیو ءاهلسر

 لع هللا لوسر ام وقي (نونتفي ام هللاو «برعلا "يثارج نيب سكترت نتفلاو

 مصو «ةاكزلا تآو ءةالصلا مقأ» :لاق .ينصوأ ! هللا لوسر اي :تلق .ائالث

 ‹فيضلا رقأو «كمحر لصو «كيدلاو ربو «رمتعاو تيبلا جحو «ناضمر رهش

 «لاز ثيح قحلا عم لزو ءوكنملا نع هناو «فورعم اب رمو

 نولوقي ناوزغ باحصأ ناك :لاق «ديز نب دحاولا دبع نع ٥-

 .دلجلا نم طاسب :عطنلا )١(

 .لصألا يهو ةموثرج اهدحاو :میثارح .ددرتتو محدزت يأ :سکترت (۲)

 ۲۹۹/۸ طسوألا يق راصتحاب يناربطلاو ۱۳۸/۳ یلعی وبا هاور ۰ . ٥/۷ عمحلا يف يمثيملا لاق (۳)

 يو ‹فيعض وهو لومسم نب ناميلس نب دمحم ىلعي يأ دانسإ قو ريبكلا يتو

 ١١٠١/۳ مجعملا يق عناق نبا هجرحأو .فيعض وهو ينوكذاشلا دواد نب ناميلس يناربطلا دانسإ

 . ۱۹۹/۱۳ نابح نبا هححصو «ةباصإلا يف ظفاحلا هفعضو ۳/۹ ىربكلا يق يقهيبلاو
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 دا رقنالاو قل ةل لزعلا ةل ةلاسر تارشاعملا باتك

 ناوزغ ىكبيف ؟كناوخإ ةسلامج نم كعنمي ام «كحضت ال كبه :هل

 .ققحاح هيدل نم ةسلاحبم يف يلق ةحار تبصأ :لوقيو «كلذ دنع

 «فرعأ ال ناكم يف ىنأ تددو :لاق «يروثلا نايفس نع -1

 .تومأ ىتح ينوري الو سانلا یرآ الو

 لحد اذإ لالا ايركز نب ىح ناك :لاق «كامسلا نبا نع -۷

 .اهريغ ىلإ اهنم لوحت ؛فرعف اهيف ىلصف « ةيرق

 ةولخلا لثع. نوذذلتملا ذذلت ام :لاق «راسي نب ملسم نع -۸

 ك هللا ةاحجانع

 يسارلا زيزعلا دبعل ليق :لاق «ريمع نب زيزعلا دبع نع -
 :لاق ؟هب ذذلتت امن يقب ام :-نيدباعلا ديس هيمست ةعبار تناکو-
 هيف ولخُأ  بادرس

 مويلا لبق ةحارلا تناك :لاق «يروصلا دعاص نب دمحأ نع ٠-

 .هپ ةولخلا يق مويلا ةحارلا امنإو «ناوحإلا ءاقل يق

 «ملعلا عيباني اونوك :لاق 4ل دوعسم نب هللا دبع نع ١-

 نوفرعت «بايثلا ناقلخ «بولقلا ددح «تويبلا "”سالحأ «ليللا حيباصم
 .ضرألا لهأ يق نوفختو «ءامسلا لهأ يت

 .ضرألا تحت ءابخ وه (۱)
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 دارفنالاو ةلزعلا اسد تارشاهملا بانک

 ىلع قاي نأ كشوي» :لاق يئ يبنلا نع ههظ ةريره يبأ نع -۲

 ءةالصلا ميقي «ةمينغ يف لبج بعش يف مكدحأ نوكي نأ ريخ نوكي نامز سانلا

 .'(نيقيلا هیتأي یتح ءائیش هب كرشي ال هللا دبعيو ‹ةاكزلا يۇيو

 :يربنعلا ركب وبأ دشنأ ۳ ٠

 ادحأ ىرن نمم ىرناالاننإو ةرواج تناك انل عابسلا تيل

 ادبأ مهرش داهب سيل سانلاو اهنطاوم يف ًادهتل عابسلا نإ

 ادرفنم تنك ام اذإ ديعسلا ىفلت اهتدحوب سنأتساو كاسفنب برهاف

 ةنشححج نب متنحل رعشلا اذه ضعب يميتلا هللا دبع وبأ دشنأ ٤-

 :-ادپاع ناك و- ىلجعلا

 نايتفلا نم ىضم دق نم لثم يرهد ءارقب يل تيل مكيبنأو

 ناثدحلا بئان يف ظافحو قالحأ م تناك لاحر نم

 ناررجلا ماظم نع فضطق هوعم ذإانخلل حرط

 ناسنإلا ةبيش نولجيو هوعزان ذإ ليلذلا نوفصني

 نامزلا كاذ لهأ نم اليلق مويلا انرهد نم ريثكلاب يل تيل

 لاق «ناك ام سانلا رمأ نم ناک نأ ال :لاق هبط m سنا نع ٥-

ف ريسي فالتخا عم ٠١١۳/۳ ملسم هجرحأ «حیحص ثیدح (۱)
 .ظفللا ي
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 دارفنالاو ةلزحلا ةلاس تارشاعملا باتك

 .انلوأ انرخآ نفدي ىتح انینغی ام انل

 نيثالث وحن ذنم دباعلا اركب تيقل :لاق «دواد نب یسوم نع - 1

 «يقالت نامز اذه سيل !يخا يأ :لاقف .مايأ ذنم كرأ مل :هل تلقف «ةنس

 .نکر تو لو م

 :لوقي دباعلا ةملس تعم :لاق «دباعلا دمحم نب تباث نع -۷

 ىتح ادبأ يباب نم تحرح ام -عيمحلا يف ةالصلا :ينعي- ةعامجلا الول

 نم ىلحأ ايندلا يف ةذل كك هلل نوعيطملا دحو ام :لوقي هتعمو «تومأ
 رثکأ باوثلا ميظع نم ةرحآلا يف مم بسحأ الو «مهديس ةاجانم. ةولخلا

 ناكو .هيلع يشغ مث :لاق .هيلإ رظنلا نم مهبولق يف ذلآو مهرودص يف
 ةالصلل هءوضو ًاضوتيو «رحسلا ىلإ رحسلا نم ةليل لك يف رطفي ةملس
 .اهلثم ىلإ رجفلا لبق تقولا كلذ يف

 دق ناك دباع يل لاق :لاق «نازولا مساقلا نب ننصح نع -_-۸

 ةلق !يحأ يأ :لاقف «شحوتلاو درفتلا ىلع هتبتاعو «ماشلا دالب يف یلخت
 تنك :لاق ؟كلذ فيكف :تلق :لاق .لحلا اذه ينلحأ قحلا ىلع ربصلا
 تفح «يلع ربك املف «كلذ ىلع ردقأ الف ءاهرييغت يلع بحجب ارومأ ىرأ

 م هب تممهف «فلتلا كلذ يف ناك و «هيلع مادقإلا كرت يلع قيضي نأ

 .مهنم براو ةلقنلا يق يل عسو دقو ءاتيقم يسفن ىلع نوكأ نأ تفح
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر ۰ تارشاعملا باتك

 لا ًأونماَء نيذّلآ ىدابعلي ظ :ةيآلا هذه ارقي وهو هعومد لبسأ م :لاق

 هللا ليبس يف سلجج :ةثالث سلاحا :لاق هلظ ءادردلا يآ نع - 4

 ف سلو «هب ركذعف هيف هلا رکذب ق هللا تویی نم تیب ف سلو

 .ىذۇت الو يذۇت ال كتيب

 ليقع نب ىح يلإ عفد :لاق «ةنييع يأ لوم لصاو نع-٠

 موقي ناك هنأ تئبنأ «هلظ دوعسم نب هللا دبع ةبطح هذه :لاقف «ةفيحص

 ىلع يأس هنإ :اهيف «هباحصأ ىلع ةبطخلا هذهب بطخب سيم ةيشع لك
 فلحلا هيف رثكيو «ناينبلا هيف فرشيو «ةالصلا هيف تامت نامز سانلا

 متيأر اذإف ءايندلاب ةرحاألا عابتو ءانزلاو اشرلا هيف وشفتو «نعالتلاو

 سالحأ نم اسلح نك :لاق ؟ءاجنلا فيكو :اولاق !ءاجنلا ءاجنلاف «كلذ

 .كديو كناسل فک و ‹«كتيب

 5 يبلا ىلإ لحر ءاح :لاق هظ د يردخلا ديعس يأ نع-١

 نم بعش يف لجرو «هلامو هسفنب دهاج لجر» :لاق ؟ريح سانلا يأ :لاقف

 ۲ سانلا عديو كك هبر دبعي باعشلا

 عمسأ تنك :لاق «يربنعلا ىسيع نب ورمع نب دمحم نع -۲

 .۱۹۸ :مقرب هجیرخت رظنا (۱)
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 دا رارقنالاو ةل لزعلا ةلاسر تارشاعملا باتك

 لاا ميهاربإ هليلخو ينامألل يب ححرت :لوقيو ‹يکبي رحسلا يي يدج
 «:٠ مسل] 4 2 نیدلآ موي یتیطح یل رفعي نأ عمطأ ىلا :لوقي
 .يکييو :لاق

 كبر بجعي» هللا لوسر لاق :لاق هلط رماع نب ةبقع نع -۳

 هللا لوقيو «يلصيف ةالصلاب نذؤي «لبجلا يف ةيظش سأر يف منغ يعار نم
 مكدهشأ «ينم فاخي ةالصلا ميقيو نذؤي ءاذه يدبع ىلإ اورظنا :هتکئالل ك
 .«ةدحلا هتلخدأو هل ترفغ دق ينأ

 هللا لوسر نولأسي سانلا ناك :لاق ههظ ناميلا نب ةفيذح نع ٤-
 :هل تلقف «ينكر دي نأ ةفاخم ؛رشلا نع هلأسأ تنكو «ريخلا نع

 دعب لهف «ريخلا اذهب ىلاعت هللا انءاجف «رشو ةيلهاج يف انك انإ !هّللا لوسر اي
 «معن» :لاق ؟ريخ نم رشلا كلذ دعب له :تلقف «معن» :لاق ؟رش نم ريخلا

 (رکنتو مهیف فرعت «يبده ريغب نودهي موق» :لاق ؟هنحد امو :تلق «نخد هیفو
 مهباجأ نم «منهج باوبأ ىلع ةاعد «معن» :لاق ؟رش نم ريخلا دعب لهف :تلق

 ءانتدلج نم مه» :لاق .انل مهفص !هللا لوسر اي :تلق «اهيف هوفذق اهيلإ

 :لاق ؟كلذ ينكر دأ نإ ينرمأت امف !هللا لوسر اي :تلق «اتنسلأب نوملكتي
 كلت لزتعاف ءمامإ الو ةعاج مه نكي م نإف ءمهمامإ وأ نيملسملا ةعامج مزلا»

 .(كلذك تنأو توملا ككردي ىتح ةرجش لصأب ضعت نأ ولو قرفلا

 .ه ٤٥/٤ نابح نبا هححصو ۲۰/۲ يئاسنلاو ۲ دواد وبأو ۱١۸/٤ دمحا هجرخا (۱)
 ٠٤۷٥١/۳. ملسمو ۱۳۱۹/۳ يراخبلا هجرحخأ «حیحص ثيدح (۲)
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانک

 لوسر اي ةعاسلا مايق ىم :لحر لاق :لاق «لوحکم نع ٥-

 براقتو طارشأ اه نكلو ءلئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» :لاق ؟هللا

 الو رطم :اهداسک» :لاق ؟اهقاوسأ براقت امو !هللا لوسر ای :لاق (قاوسأ

 اولعت نأو ءلالا بر مظعي نأو ءةيغبلا دالوأ رثكيو ‹«ةبيغلا وشفت نأو «تابن

 :لجر لاق «قحلا لهأ ىلع ركنملا لهأ رهظي نأو «دجاسملا يف ةقسفلا تاوصأ

 '(كتيب سالحأ نم اسلح نکو «كنيدب رف» :لاق ؟ينرمأت امف

 عم تنك :لاق «ثراحلا نب دلاح وأ دلاح نب ثراحلا نع ٦-

 ريخ نإ» :لاقو «ًأضوتف «ءوضوب هتيتأف «كوبت ةوزغ ىف ب هللا لوسر

 ءهلام رمعو «ةاكزلا ىتآو ءةالصلا ماقأو ءرخآلا مرلاو ناب نمآ لجر سانلا

 "سالا لزتعاو

 ىلع يقأي نأ كشوي» :لاق ب يبلا نع هط ةريره يبأ نع -۷

 ءةالصلا ميقي «هل ةمينغ يف لبج بعش يف مكدحأ نوكي نأ ريخ نامز سانلا

 "«نيقيلا هيتأي ىتح ءائيش هب كرشي ال هللا دبعيو ءةاكزلا يتؤيو

 هفعضو .السرم اذكه هجرحأ :لاقو فنصملل بيغرتلا يف يرذنملا هبسن ‹«لسرم هدانسإ (۱)

 م لوحكم :لاقو ۱۸۷/١ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرحأ ةفيذح نع هوجن ءاحو «ينابلألا

 .ةزح ثيدح نم الإ هبتكن مل لوحكم ثيدح نم بيرغ «لاسرإ هيف «ةفيذح كردي

 .هدنم نبا ىلإ ۳۸۹/۱ ةباغلا دس بحاص هبسن امک ۲ ةباحصلا ةفرعم ين ميعن وبأ هجرحأ (۲)

 .۱۸۰ :مقرب هجیرخت مدقت (۳)
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 دا رفنالاوة ةل زعلا ةل ةداسر تارشاعملا باتک

 دلولا ناك و “اظيق ءاتشلا ناك اذإ :لاق هه ةريره يبأ نع -۸

 لبجب "رفع تاهيوشف ءاضيغ ماركلا ضاغو ءاضيف ماعلا ضافو "ظیغ
 .ريضنلا ينب كلم نم ريخ ؛رعو

 ىلإ دواد نب هللا دبع بتك :لاق «يحاسلا هللا دبع يبأ نع -۹

 .!؟سانلا نم شحوتست نأ كل نآ امأ :هل خأ

 لضفأ سانلا يأ :لحر لاق :لاق هبط د يردخلا ديعس يأ نع ۰

 :لاق ؟نم مث :لاق (هللا لیبس يف هلامو هسفنب دهاجی نمؤم» :لاق ؟هللا لوسر اي

 .(هرش نم سانلا ع ديو « مّ هبر دبعي «باعشلا نم بعش يف لزتعم لجر)» ,Do اک :

 لوح نحن امنيب :لاق هل صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ١-

 يناعج لعفأ فيك :تلقف «هدنع تركذ وأ ةنتفلا ركذ ذإ ل هللا لوسر
 .(كناسل كيلع كلماو «كعيب مزلا» :لاق ؟كادف هللا

 :ءالعلا نب هللا دبع نب ديزيل تلق :لاق «ةبقع نب ريشب نع -۲

 .كلذ دض ظيقلاو ءءاوملا دربو تابنلل داري امنإ رطملاو .فيصلا ميمص :ظيقلا (۱)
 .بضغلا :ظيغلا (۲)

 .ةرمح يف ةربغ :ةرفعلاو «رفع هايش يأ (۴)
 )٤( ملسمو ۱۰۲۱/۲ يراخبلا هجرخأ «حيحص ثيدح ٠١١۳/۳ .

 حيحص ثیدح اذه :لاقو ۳٠٣/٤ مکاحلاو ٠۲٤/٤ دواد وبأو ۲۱۲/۲ دمحأ هحرحخآ )٥(
 .حيحص :يهذلا لاقو .هاجرخي ملو دانسإلا
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 دا ارفنالاو ةل لزعلا ةلاسر تارشاعملا باتک

 «هتيب رعق مرلي ناك :لاق ؟جیه سانلا يق جاه اذإ فرطم عنصي ناک ام

 .تلحجبا امع يلجنت ىتح «ةعامج الو افص مه ياي الو

 .يلإ بحأ ةدحولا :لاق «ينرقلا سيوأ نع - ۴

 ‹ناطلسلا ىشغي رصملا لهأ نم لحر ناك :لاق «نسحلا نع -۲ ٠٤

 :اولاقف «هونبو هله هاتأف «هتیب يف سلحو «كلذ كرتف «مهنم بيصيو

 ول هللاو :اولاقف «مهيلإ تفتلي ال لعجف !؟هنم كظحو ناطلسلا تكرت

 بحأ الوزهم انمؤم تومأ نأل هللاو !ينب اي :لاقف .الزه نتومتل تلعف

 ربقلا نأ هللاو ملع :هللا هحر نسحلا لاق .انيمس اقفانم تومأ نأ نم ىلإ

 .ناعإلا لكأي الو محللاو محشلا لكأي

 ۾ :لاق -ءامكحلا نم ناكو- ريثك بأ نب ىح نب رصن نع ٥-

 «دبعلا بلق يف ةرحألا نزح تابث نم ايندلا يق دهزلا يق غلبأ ايش دحن

 نم شحوتساو «اهب سنأف «ةدحولاب هسنآ ؛هبلق يف كلذ تبث نمو

 يرجي امك هئاضعأ يف ةولخلا بح ةبوذع ىرح نيح كلذو «نيقولحلا

 نزح همزلو ءاهناديع ترمنأو ءاهناصغأ تقروأف «رجشلا لوصأ ىف ءاللا

 نم نونف ةولخلا نم جاهف «هبلق ءاديوس طلاحو «ةمايقلا موي هنزحي ام

 ىلع ربصو «ةولخلا ةجرد ىلإ دبعلا راص اذإو «ايندلا يف دهزلا لوصأ

 بح نم جيهي ام لوف «ةولخلا بح ىلإ كلذ هلقن «هيلع مادو «كلذ
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 «هبر نيبو هنيب اميف هلوق عيمج يف قدصلاو صالحإلا دبعلا بلط :ةولخلا

 کیلا نع مينا فورلاب رأل بوجو تع طقسو ءاطعإلاو ذحأل

 وهو ‹«سانلا يق ضامغإلاو ‹«سفنلا لومحخ :ةولخلا بح نم جيهيو

 .صالحخإلا هنمو ‹ قدصلا قيرط لوأ

 للاب سنألاو «سانلا ةفرعم يي دهزلا :ةولحلا بح نم جیهيو

 .ركذلا لهأ ريغ ةسلاجع. لاقشتسالاو

 ىوهلا ةبلغو ‹«فلكت ريغ يف تمصلا لوط :ةولخلا بح ثرويو

 .ةانألاو ملحلا رهظي اهنمو «ربصلا وهو

 «هریغ رک ذب هلاغتشا ةلقو « هسفنب دبعلا لغش :ةولخلا بح نم جيهيو

 .سانلا هيف امم ةمالسلا بلط و

 ركفلا جيهي ام هنمو «نازحألاو مومهلا ةرثك :ةولخلا بح نم جيهيو

 .ركذلا صلاح نم هحرخمو «ةدابعلا لضفأ وهو

 رهظتو دابعلا نيعأ نع بيغت يتلا لامعألا :ةولخلا بح نم جيهيو

 .قدصلا نم هحرخو ‹ريثك كلذ ليلقو هلل
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 دارضنالاو ةلزعلا ةلاسر تارشاعملا بانک
 ي رف ب
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 ام رابحأ دقفو ءايندلا لهأ ةلفغ نم ظقيتلا :ةولخلا بح نم جيهيو

 .ماعلاو صاخلا يت اهنم ركذي

 نم كلذو «نيقولخملل نيزتلاو ءايرلا ةلق :ةولخلا بح ثرويو -

 .قدصلا ضحم وهو «صالحإلا يعاود

 .قدصلا ىلإ ناملسيو «ةسائرلا

 يف ةبغرلاو صرحلا نم هيعاودو عمطلا ةتامإ :ةولخلا بح نم جيهيو

 .لمعلل ةوق هيفو ءايندلا

 كرتو «ظيغلا مظك ىلع ةوقلاو «بضغلا ةلق :ةولخلا بح ثرويو

 ةظلغلا نايفني امو «ةهحرلاو بولقلا ةقر :ةولخلا بح نم جيهيو

 .ةوسقلاو

 ةدايزلاو «ركشلل ماهلإلا بلط٬و «معنلا ركذت :ةولخلا بح نم جيهيو

 ءاعدلا يف طاشنلاو «لمعلا ةوالح دوجو :ةولخلا بح نم جيهيو

 .ةناكتساو عرضتو «بلقلا نم نزحب
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 دا رقنالاو ةل زعلا ةاسر تارشاعملا باتك

 «فافكلاب اضرلاو «لكو تلاو «عونقلا :ةولخلا بح نم جيهيو

 .سانلا نع فافعلاب ءانغتسالاو

 ِءاَمل لل قوشلاو ءايندلا نع سفنلا فورزع :ةولخلا بح نم جيهيو

 .نيدلا يف صقنلا فوحو «هللاب نظلا نسح قيرط نم كلذو ‹كک هللا

 هرصب ذافنو «هرون ءايضو «بلقلا ةايح :ةولخلا بح نم جيهيو

 .هنيد يف ةدايزلاو صقنلاب هتفرعمو ءايندلا ب ویعب

 لالذإو ‹قحل اب رارقإلاو «سانلل فاصنإلا :ةولخلا بح نم جیھهيو

 .ناودعلا كرتو ‹«عضاوتلاب سفنلا

 ‹نيدلا باهذ اهيف يتلا نتفلا دورو فوح :ةولخلا بح نم جيهيو

 .مالسإلا بلسي نأ نم افوح توملا ىلإ قوشلاو

 «مهمالکل لاقتتسالاو «سانلا نم ةشحولا :ةولخلا بح نم جيهيو

 ءافشو ارون هللا هلعج يذلا نآرقلا وهو «نيملاعلا بر مالكل سنألاو

 أجلت هيلإ يذلا كعزفم هلعحاف «نيقفانملا ىلع الابوو ةجحو «نينمؤملل

 هب يذلا كليلدو «يوأت هيلإ يذلا كفهكو «مصتعت هب يذلا كنصحو

 ىف ترصو «رومألا كيلع تهبتشاو «قرطلا كيلع تستلا اذإو

 ال يذلا نآرقلا بجع ىلإ عحراف «كردص اهب قاضو «كرمأ نم ةريح
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 دارففالاو ةلزعلا | ةلاسر تارشاعملا باتك

 ديعولاو دعولاو ‹«بيهرتلاو بيغرتلا نم هلئالد ىلع فقف «هيف ةريح

 كنإف «ةيصعملا كرتو ةعاطلا نم نينمؤملا هيلإ هللا بدن ام ىلإو «قيوشتلاو

 ىوقتو «كتشحو دعب سنأتو «كتلاهج نع عحرتو «كتريح نم جرخت

 هذهت الو «نيزئافلا عم زفت «نيقولخملا نود كليلد نكيلف «كفعض دعب

 الو «هملاع ىلإ هدرف كيلع لكشأ امو «هبئاجع دنع فقو «رعشلا ذهك

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق
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 دارفنالاو ةلزعلا ةلاسر رخآ

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملا متاخ دمحم انيبن ىلع هتاولصو
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 ةنحلا رجش ةفص - باب

 ىبوط ةرجش - باب
 ةنحلا راهنأ - باب

 ةدايزلاو ةيؤرلا - باب
 ةنحبا له ماعط - باب

 ةنحبا لهأ بارش - باب

 ةنحلا لهأ سابل - باب

 ةنحلا لهأ شرف - باب

 ةنجلا روصق - باب

 ةنحلا لهأ تاحرد - باب

 ةنحبا لهأ كلم - باب

 ةنحلا لهأ مدح - باب

 ةنحلا لهأ ناسل - باب

 ةنحلا لهأ ىلح - باب

 ةنحلا لهأ باوبُأ - باب

 مهتاهزتنمو ةنحلا لهآ روازت - باب
 ةنحلا لهأ قوس - باب

 نيعلا روحلا - باب

 نيعلا روحلا ةفص - باب

 عماج = باب

 رانلا ةفص ةلاسر
 منهج نم هللاب ذوعتلا - باب

 منهج باوبأ - باب

 اهتعسو منهج ةفص - باب

 اهتيدوأو رانلا لابج - باب
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 لئاسر تاعوضوملا سرهف
(DSS OE O A ENERO 

 ايندلا ىبأ نبا

 4٤ اهالغأو اهلسالسو راتلا لهأ عماقم - باب
 ٠١١ مهماعطو راتلا لهأ بارش نيلسغلاو لهملاو ديدصلاو ميمحلا - باب
 1٦ براقعلاو تايحلا - باب
 11۳ باذعلا ناولأ - باب

 1A0 راتلا لهأ ءاكب - باب
 ۲.0 لاوهألا ةلاسر

 1٦ روصلا ركذ - باب
 ۲۳ ضرألا ريغ ضرألا ليدبت ركذ - باب

 ° روشنلاو ثعبلا ركذ - باب
 9۹ صاصقلاو ضرعلاو باسحلا ركذ - باب
 ۸ فقوملا ركذ - باب
 ۷٦ رشحلا رکذ - باب
 A4 ملاظملاو صاصقلا ركذ - باب

 Yo روبقلا ةلاسر

 4 ةظعوم. ةربقملا نم فته نم - باب
 14 اهب رابتعالاو ةزانحلاب ةظعوملا - باب
 ۲۳ روشنلا يف - باب
 ۷ روبقلا ركذ عماج - باب
 ۳Y روبقلا ىلع باتكلا نم ئرق ام - باب

 ۳۹4۹ فتاوهلا ةلاسر
 ۹ روبقلا فتاوه - باب
 ۷ ءاعدلاب فتاوه - باب
 a نجلا فتاوه - باب

 40 مانملا ةلاسر

 36 همون يف و هللا لوسر یر نم - باب
 2 مونلا يق رعشلا نم يور ام - باب
 of هظفحف ءاعد مونلا يق ىأر نم - باب

 ¥1 تولا دعب شاع نم ةلاسر
 لمألا رصقو دهزلا بانک

 144 بيشلاو رمعلا ةلاسر
 oY“ باب ¬ باب

 10۸4 ربكلا يف - باب
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 لمألا رصق ةلاسر

 لمعلاب ةردابملا - باب

 فيوستلا مذ يف - باب
 هنم اومذ امو ءانبلا - باب

 همذو ءانبلا - باب

 نيرضتحما ةلاسر

 توملا لوزن دنع هللاب نظلا نسح - باب
 توما دنع يَ هللا لوسر لوق ركذ = باب
 توملا روضح دنع ءافلخلا ةلاقم - باب

 اهب توملا لوزن دنع كولملاو ءارمألا تلاق ام - باب

 باستحالاو ريصلاب راضتحالا دنع سفنلا ةيزعت - باب
 درمل ءوس ةفام توملا دنع عزحلا - باب

 توما دنع رعشب لثمت نم - باب

 باب = باب

 نيينمتملا ةلاسر
 مايألاو يلايللا مالك ةلاسر

 لمعلاب قثوتلاو لجولا ةلاسر
 هلاثمأو هظعاومو حئاسلا سنوطنأ ثيدح = باب

 تارشاعملا باتك

 لايعلا ةلاسر

 مهنيب ةيوستلاو دالوألا نيب لدعلا - باب
 هتدالو دنع هب عنصي امو دولوملا ىلع ةقيقعلا - باب

 تانبلا ىلإ ناسحإلا يف - باب

 تانبلا جيوزت - باب

 مه ةبحاو نينبلا ىلع فطعلا يف - باب
 مهنيب ةفأرلاو نادلولا ىلع ةفأرلا - باب

 مهليبقتو مهمشو نادلولا لمح - باب
 مهتبعادمو نادلولا زيقنت - باب

 نايبصلا ىلع ميلستلا - باب

 ةالصلا نايبصلا ميلعت - باب
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 ايندلا يبآ نبا لئاسر



 نآرقلا رغاصألا ميلعت - باب
 مهييدأتو هدلو ميلعتو هلهأ لحرلا ميلعت - باب

 هدعب نم هتيرذ يف نمؤملا -لجو زع- هللا ظفح يف - باب
 لايعلا ىلع عسوتلا - باب

 ةقدص ةحجوزلا عامج - باب

 اهزغم ىلع ةأرملا دوعت - باب

 اهلعب ريغل ةنيزلا اهك رتو اهتيب يف ةأرملا رفخت - باب
 دولوملا ىلع ةالصلا - باب

 لايعلا ةلقب طابتغالا - باب
 مه ةارادملاو مهب ةفأرلاو جاوزألا ىلع فطعلا - باب

 اهيلع ةقفنلا ىلع باوثلاو اهجوز ىلع ةأرملا قح - باب
 اهجوز تيب نم ذحأت نأ ةأرملل ام - باب

 هتجوز ىلع لجرلا قح - باب
 هلهأ لحجرلا ةبعالم - باب
 ناتخلا = باب

 نايبصلا بعل يف - باب

 رغاصألل ملعلا ميلعت يف - باب
 ىماتيلا يف - باب

 ىماتيلا بدأ - باب

 نايبصلا ةداهش يف - باب

 نايبصلاب جحا - باب
 نايبصلا ىلع قلعت ةذوعلا - باب
 نادلولا لوب - باب

 ناوحإلا ةلاسر

O 

 لحو زع هللا دنع مهتلرام لضفو هللا يف نيباحتملا ركذ - باب
 مهيلع ثحلاو ناوحإلا يف ةبغرلا - باب

 هتدوم داقتعا يف بغرو هتبحصب رم نم - باب
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 ايندلا يبأ نبا لئاسر
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 ايندلا يب نبا لاسر تاعوضوملا سرهف

 1۸۰ هايإ هتدوم ةدش هاحأ لحرلا مالعإ - باب

 1۸۳ ةدوملا ىلع بولقلا قافتا - باب

 1۸0 مهتتداحع. يلستلاو ناوحإإلاءاقل ىلإ قوشلا ةدش يف - باب

 نازحألاو مومملا نع
 1۸۸ ناوحإلا ةرايز ي ءاج ام - باب

 14۰ ةرايزلا بابغإ يف - باب
 ۱14۲ ةدوملا لهأ ةحفاصم ركذ يق - باب

 1149 ةدوملا لهأ ةحفاصم - باب

 ۱141 ۰ ناوحإلا ةقناعم - باب
 ۱۱۹۸ ناوحإلا هوحو يف ةشاشبلاو ةقالطلا - باب

 1.۰ ناوحإلا ليبقت ف - باب

 1.۳ ناوحإلل لذبلاب سفنلا ءاخس يف - باب

 ٠١١١ هيف ةبغرلا ىلع ثحلاو كلذ لضفو ناوحإلل ماعطلا ماعطإ ق - باب

 11۷ ةوسكلاب ناوحإلا دهاعت يق - باب

 ۲۱ سائلا ةارادم ةلاسر

 ۲۱ مهاذأ ىلع ربصلاو سانلا ةازاذم - باب

 ۲۹ سانلا ىلإ ددوتلا - باب

 o رشبلا نسخو هجولا ةقالطب ةارادملا - باب

 Y4 قلخلا نسحب ةرشاعملا ليج - باب

 Y4o\ قلخلا ءوس مذ - باب

 4Y مالكلا بيطو بناجلا نيلب ةارادملا - باب

 .Yo مه ةارادملاو مهرش ءاقتا سانلا نم رذحلا - باب

 1Yo هلهأو رشلا لازتعا - باب

 0۹ سانلا نيب حالصإلا - باب

 ۱ اهايإ هترشاعم نسحو هتحوز لحجرلا ةارادم - باب

 ۲۸ هايإ اهترشاعم نسحو اهحورل ةأرملا ةارادم - باب

 Daa دارفنالاو ةلزعلا ةلانسر

 ۲۳۱ .سرهفلا
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